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1. Scurt istoric
Cu o populație de aproximativ două milioane de locuitori și 200.000 km2,
Slovenia și-a dobândit independența după 1990, ca urmare a destrămării fostei
Republici Federale a Iugoslaviei în urma războiului civil. În Slovenia, războiul a durat
10 zile, fără să fie înregistrat un număr de victime comparabil cu cel din alte state
ale fostei Iugoslavii. Declarația sa de independență a fost confirmată în cadrul
referendumului organizat la 25 iunie 1991.
Constituția actuală a Sloveniei a fost adoptată în anul 1991, fiind revizuită
în mai multe rânduri (1997, 2000, 2003, 2004, 2006, 2013). În dispozițiile sale
generale, Constituția definește Slovenia ca republică democrată, întemeiată pe
dreptul permanent şi inalienabil al naţiunii slovene la autodeterminare, în care
respectarea legii și a statului social este obligatorie.
Începând cu 2004, Slovenia a devenit stat membru atât al Uniunii Europene,
cât și al Organizaţiei Tratatului Nord-Atlantic. Odată cu îndeplinirea criteriilor de
convergență în 2007, Slovenia s-a alăturat și zonei Euro. În același an, Slovenia a
aderat la spațiul Schengen. Slovenia și-a asumat președinția Consiliului Uniunii
Europene pentru primul semestru din 2008.
Constituția Sloveniei conține 174 de articole grupate în 10 capitole ce încep cu
prevederi generale privind caracteristicile și simbolurile statului sloven, precum și
regulile aplicabile în raporturile dintre dreptul sloven și cel internațional, urmate
de capitole referitoare la drepturile omului și libertățile fundamentale, relațiile
economice și sociale, organizarea statului și principalele autorități publice centrale și locale, finanțele publice (inclusiv Curtea de Conturi), constituționalitate
și legalitate (cu referire, printre altele, la contenciosul administrativ și la Avocatul
Poporului), Curtea Constituțională beneficiind de un capitol aparte, ca și procedura de revizuire a Constituției; textul Constituției se încheie cu dispozițiile
tranzitorii și finale. Art. 44 instituie principiul suveranității populare și stabilește
dreptul fiecărui cetățean de a participa la treburile publice.
2. Raporturile dintre principalele autorități statale
Slovenia este republică parlamentară, dispozițiile constituționale consacrând
în mod expres principiul separării celor trei puteri în stat (art. 3).
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Puterea legislativă este exercitată de Adunarea Națională, autoritate deliberativă
desemnată prin sufragiu universal și direct, liber exprimat de toți cetățenii.
Adunarea Națională este formată din 90 de deputați, aleși prin vot universal,
egal, direct și secret pentru un mandat de patru ani (art. 81), conform principiului
reprezentării proporționale. Două locuri sunt rezervate reprezentanților minorităților etnice maghiare și italiene. Alegerile pentru Adunarea Națională sunt convocate de către Președintele Republicii (art. 81).
Deputații nu au obligația de a respecta niciun fel de instrucțiuni și beneficiază
de imunitate, neputând fi trași la răspundere penală pentru voturile sau pentru
opiniile exprimate în sesiunile Adunării Naţionale sau ale organelor sale de lucru și
nici arestați sau urmăriți penal fără încuviințarea Adunării Naționale, cu excepția
infracțiunilor flagrante pentru care este prevăzută o pedeapsă cu închisoarea mai
mare de cinci ani (art. 82).
Procesul legislativ este punctat și de intervenția Consiliului Național cu rol de
a doua cameră menită să ofere contrapondere și control asupra primeia, dar lipsită
de competențe decizionale, organ de stat constituit după criterii de reprezentare
socioprofesională și economică ce joacă în alte state doar un rol consultativ și este
cunoscut sub denumirea de Consiliu Economic și Social. Consiliul Național este
format din 40 de membri, aleși dintre reprezentanții unor categorii socioprofe
sionale specificate la art. 96 din Constituție. Mandatul acestui organ este de cinci
ani, membrii beneficiind de o imunitate similară cu cea a deputaților. Competențele sale sunt prevăzute la art. 97 din Constituție, fiind legate de propunerea adoptării unor legi, solicitarea reexaminării legilor, emiterea avizelor solicitate de Adunarea Națională, desfășurarea unor anchete în probleme de importanță publică.
Adunarea Națională adoptă legi, decizii, ratifică tratate, exercită atribuții
legate de declararea stării de urgență sau de război, la propunerea Guvernului
(art. 92), decide cu privire la utilizarea forțelor armate; aceste ultime atribuții pot
fi exercitate de către Președintele Republicii, dacă nu este posibilă convocarea
Adunării Naționale (art. 92). De asemenea, la solicitarea Consiliului Național
sau a unei treimi din numărul deputaților, Adunarea Națională poate dispune
efectuarea unor anchete de către o comisie ce va avea competențe comparabile
celor ale autorităţilor judiciare în materie de cercetare şi examinare (art. 93).
O atribuție specială vizează convocarea unui referendum cu privire la intrarea
în vigoare a unei legi adoptate, în cazul în care acesta este solicitat de cel puțin
40.000 de alegători. Nu se poate totuși organiza un referendum pentru aprobarea
legilor ce reglementează domeniile expres menționate la art. 90 din Constituție.
Legile adoptate de Adunarea Națională sunt supuse promulgării de către Președintele Republicii în termen de cel mult opt zile de la adoptare. Solicitarea de
reexaminare a legii poate fi făcută de către Consiliul Național (art. 91).
Puterea executivă este exercitată de către Președintele Republicii și de Guvern.
Președintele este ales prin sufragiu direct și secret pentru un mandat de cinci
ani, cu majoritatea voturilor valabil exprimate, numai dintre cetățenii sloveni
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(art. 103). Președintele nu poate cumula mai mult de două mandate. Alegerile
pentru Președinte sunt convocate de către Președintele Adunării Naționale, acesta
exercitând și atribuțiile Președintelui Republicii în caz de interimat (art. 106).
Înainte de preluarea funcţiei, Președintele Republicii depune un jurământ în fața
Adunării Naționale (art. 104).
Funcția de Președinte al Republicii este incompatibilă cu orice altă funcție sau
ocupaţie publică (art. 105).
Dacă Preşedintele Republicii încalcă Constituţia sau încalcă în mod grav o
lege în exercitarea atribuțiilor sale, el poate fi pus sub acuzare de Adunarea Națională în faţa Curţii Constituţionale. Curtea Constituţională va decide în sensul
fie al admiterii, fie al respingerii acuzaţiilor şi poate decide eliberarea din funcţie
a Preşedintelui cu votul majoritar a două treimi din judecători. La primirea unei
rezoluții de punere sub acuzare din partea Adunării Naționale, Curtea Constituțională poate decide suspendarea din funcţie a Preşedintelui Republicii până la
pronunţarea unei decizii referitoare la punerea sub acuzare (art. 109).
Principalele atribuții ale Președintelui Republicii sunt prevăzute la art. 107
din Constituție (convoacă alegerile pentru Adunarea Națională, promulgă legi,
numeşte funcţionarii statului în cazurile prevăzute de lege, numeşte şi recheamă
ambasadorii şi trimişii Republicii şi primeşte scrisorile de acreditare a reprezentanţilor diplomatici străini, emite instrumente de ratificare, decide cu privire la
acordarea graţierii, conferă decoraţii şi titluri onorifice).
Dacă nu este posibilă întrunirea Adunării Naţionale din cauza stării de
urgenţă sau de război, Președintele Republicii poate emite decrete cu putere de
lege la propunerea Guvernului, având obligația de a le supune pentru confirmare
Adunării Naţionale în cadrul următoarei întruniri a acesteia (art. 108).
Guvernul este format din Preşedinte şi miniştri și toți depun jurământul în
fața Adunării Naționale (art. 113). Preşedintele Guvernului este ales de Adunarea
Naţională cu votul secret al majorității deputaţilor, propus de Preşedintele
Republicii, după consultarea cu liderii grupurilor parlamentare. Dacă nu este ales
niciun candidat nici după a doua rundă de consultări (în această etapă pot fi
propuși candidați atât de către Președintele Republicii, cât și de către deputați sau
grupurile parlamentare), Președintele Republicii dizolvă Adunarea Națională, cu
excepția cazului în care aceasta nu decide în 48 de ore organizarea de noi alegeri
pentru funcția de Președinte al Guvernului (art. 111).
Miniştrii sunt numiţi şi demişi de Adunarea Națională la propunerea
Președintelui Guvernului, după ce au fost audiați de comisiile din cadrul Adunării
Naționale (art. 112).
În îndeplinirea prerogativelor lor, atât Guvernul, cât şi miniştrii sunt independenţi şi răspund în faţa Adunării Naţionale, miniştrii fiind responsabili în solidar pentru activitatea Guvernului, dar și pentru activitatea propriului minister
(art. 114).
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Guvernul poate solicita acordarea unui vot de încredere din partea Adunării
Naţionale, inclusiv în vederea adoptării unei legi sau a unei alte decizii. Neacordarea încrederii echivalează cu o moțiune de cenzură, Adunarea Națională fiind
obligată să aleagă un nou Președinte al Guvernului, în caz contrar fiind posibilă
dizolvarea acesteia de către Președintele Republicii (art. 117). Demiterea Președintelui Guvernului și, implicit, a Guvernului este posibilă și în urma adoptării
unei moțiuni de cenzură de către Adunarea Națională (art. 116), ce poate surveni
inclusiv în urma dezbaterii pe marginea unei interpelări (art. 118).
Adunarea Națională poate pune sub acuzare Preşedintele Guvernului sau
miniştrii în faţa Curţii Constituţionale pentru acuzaţia de încălcare a Constituţiei
şi a legilor pe durata executării îndatoririlor lor (art. 119).
Preşedintele Guvernului răspunde de asigurarea unităţii conducerii politice şi
administrative a Guvernului şi coordonează activitatea miniştrilor (art. 114).
În afara autorităților aparținând celor trei puteri clasice, mai sunt reglementate
la nivel constituțional Avocatul Poporului și Curtea de Conturi.
Avocatul Poporului are rolul de a asigura protejarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale în relaţia cu autorităţile statului, autorităţile locale
autonome şi titularii autorității publice. Art. 159 din Constituție prevede că pot
fi înființați prin lege și avocați ai poporului specializați pentru anumite domenii.
Curtea de Conturi este desemnată în temeiul art. 150 din Constituție drept
cea mai înaltă autoritate pentru supravegherea conturilor statului, a bugetului de
stat şi a cheltuielilor publice. Curtea de Conturi este independentă în îndeplinirea
atribuţiilor sale şi este obligată să respecte Constituţia şi legile. Membrii Curţii de
Conturi sunt numiţi de Adunarea Națională (art. 151).
3. Puterea judecătorească
Puterea judecătorească este exercitată de către judecători independenți.
Sistemul judiciar din Slovenia este format din instanțe judecătorești ordinare,
fiind interzisă înființarea de instanțe extraordinare sau de instanțe militare pe
timp de pace (art. 126). Curtea Supremă este cea mai înaltă instanţă a statului,
hotărând asupra căilor de atac ordinare şi extraordinare (art. 127).
Judecătorii exercită o funcție permanentă (art. 129), fiind aleși de Adunarea
Națională la propunerea Consiliului Judiciar (art. 130), organ format din 11
membri. Aceste autorități au atribuții similare și în cazul demiterii unui judecător,
atunci când încalcă grav Constituția sau o lege în exercițiul funcției judecătorești.
De asemenea, Adunarea Națională demite un judecător în cazul în care acesta
este condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru comiterea unei
infracțiuni cu bună știință, abuzând de funcția sa (art. 132).
Cu toate acestea, nicio persoană care participă la luarea unor hotărâri
judecătorești nu poate fi trasă la răspundere pentru o opinie exprimată în cadrul
procesului de luare a deciziilor în instanţele judecătoreşti, iar dacă un judecător
este suspectat de comiterea unei infracţiuni în exercitarea funcţiei judiciare,
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acesta nu poate fi arestat şi nu poate fi declanşată urmărirea penală împotriva sa
fără consimţământul Adunării Naţionale (art. 134).
Funcţia judecătorească nu este compatibilă cu funcţiile ocupate în cadrul altor
organe de stat, organe ale autonomiei locale sau în cadrul organelor partidelor
politice, ori cu alte funcţii şi activităţi prevăzute de lege (art. 133). Incompatibilități
similare sunt prevăzute pentru exercitarea funcției de procuror (art. 136).
4. Administrația publică locală și organizarea administrativ-teritorială
Slovenia are o lungă tradiție a regionalismului și autoguvernării locale. La nivel
constituțional autonomia locală este garantată potrivit art. 9 din Constituție.
Conform art. 138 din Constituție, autonomia locală este exercitată de către locuitorii Sloveniei în municipalități și alte comunități locale (cum ar fi regiunile).
Municipalitățile (numărul minim pentru constituirea lor fiind între 5.000 și 20.000
de locuitori) au statutul unor comunități locale autonome, în condițiile în care teritoriul unei municipalităţi include o aşezare sau mai multe aşezări unite de nevoile
şi interesele comune ale locuitorilor, fiind înființate prin lege, în urma unui referendum local. Regiunile sunt comunități locale autonome care gestionează treburi
locale de importanţă mai mare, precum şi anumite treburi de importanţă regională
prevăzute de lege, introducerea lor în Constituție survenind revizuirii din 2006.
Printre atribuțiile municipalităților se numără administrarea activelor respec
tivelor comunități, facilitarea dezvoltării economice, înființarea de școli, construirea și întreținerea drumurilor locale. Autoritatea municipală dispune de un primar, un consiliu municipal și un comitet de supraveghere, consiliul municipal
fiind cel mai important factor în procesul decizional. Primarul este ales direct,
reprezintă municipalitatea și prezidează consiliul municipal.
Atribuțiile de competența provinciei includ contribuții la dezvoltarea economică, socială și culturală, protecția mediului înconjurător, asigurarea legăturilor
pentru transport în provincie și furnizarea utilităților publice.
Autonomia locală implică autonomie decizională (competenţele unei municipalităţi includ treburile locale ce pot fi reglementate de municipalitate în mod
autonom şi care afectează numai locuitorii respectivei municipalităţi – art. 140)
și financiară (municipalitățile se finanţează, în măsura unei dezvoltări economice
suficiente, din surse proprii – art. 141). Legalitatea activităţii autorităţilor comunităţii locale este supusă controlului de tutelă al statului (art. 144).
5. Drepturi fundamentale
Catalogul drepturilor este amplu; textul Constituției face distincție între
drepturile omului și libertățile fundamentale, ce regrupează, în genere, drepturi
de prima generație, și raporturile economice și sociale, care includ prevederi
referitoare mai degrabă la drepturi de a doua generație.
Din motive de ordin istoric și geopolitic, o atenție specială este acordată
drepturilor specifice ale minorităților etnice, cum ar fi exprimarea afilierii
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etnice, dreptul de a-și folosi limba şi propriul alfabet, drepturi de reprezentare
politică etc. Conform dispozițiilor constituționale, statul sloven protejează pe
teritoriul său drepturile omului şi libertăţile fundamentale, în particular pe cele
ale comunităţilor autohtone de etnici italieni şi maghiari (art. 5), dar și de etnici
romi (art. 65). Celelalte minorități naționale sunt protejate de dispozițiile generale
cu privire la autodeterminare ale art. 61 și 62. În același timp, se face vorbire şi
despre protecția statului pentru minorităţile slovene din ţările învecinate şi pentru
emigranţii şi lucrătorii sloveni din străinătate. În privința cetățenilor străini,
aceștia pot beneficia atât de drepturile garantate de Constituție și legi (cu excepţia
drepturilor de care se bucură numai cetăţenii Sloveniei), cât și de drepturi şi
privilegii speciale în Slovenia, natura şi limitele acestora fiind reglementate prin
lege (art. 5 și 13).
După afirmarea acestor principii generale, Constituția slovenă oferă un cadru
de protecție deplină drepturilor și libertăților fundamentale (capitolul II reprezintă
un catalog de 52 de drepturi și libertăți), aparținând tuturor generațiilor și
categoriilor de drepturi fundamentale: inviolabilități (spre exemplu: inviolabilitatea
vieţii, interzicerea torturii, protecţia libertăţii individuale, protecţia persoanei
şi a demnităţii umane, protecţia datelor cu caracter personal), drepturi socialeconomice și culturale (spre exemplu: dreptul la proprietate privată şi la moştenire,
libertatea muncii, dreptul la securitate socială, drepturile persoanelor cu dizabilităţi,
drepturile copiilor), drepturi social-politice (spre exemplu: libertatea de exprimare,
dreptul la rectificare şi replică, libertatea de conștiință, dreptul de întrunire şi
asociere), drepturile politice (spre exemplu: dreptul de vot), drepturile-garanții
(spre exemplu: dreptul de petiţionare, dreptul la despăgubire). Pe lângă acestea, sunt
garantate și o serie de drepturi procesuale, similare celor recunoscute de Curtea
Europeană a Drepturilor Omului: dreptul la protecţie judiciară, dreptul la căi de
atac, prezumția de nevinovăție, principiul legalităţii în dreptul penal, garanţii legale
în procedurile penale, interzicerea dublei incriminări. În privința drepturilor de a
doua generație trebuie subliniată atenția specială acordată garantării lor nu doar
juridice, ci și materiale, precum și atentul dozaj și echilibru impuse între libertățile
de primă generație (proprietatea privată, inițiativa economică, libera concurență
etc.) și interesul public ori drepturile sociale.
Îngrădirea, suspendarea și restrângerea temporară a exercitării drepturilor și
libertăților fundamentale pot avea loc numai în condițiile restrictive prevăzute de
Constituție (art. 15, 16).
6. Raporturile dintre dreptul intern și dreptul Uniunii Europene
În urma revizuirii textului constituțional în anul 2003 au fost introduse o serie
de dispoziții speciale (art. 3a) care reglementează transferul unei părți a drepturilor suverane ale Sloveniei către organizaţii internaţionale care au la bază respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, a democraţiei şi a principiilor statului de drept, precum şi posibilitatea de a încheia o alianţă defensivă cu
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diferite state care au ca fundament respectarea acestor valori. Un astfel de transfer
poate avea loc numai în baza unui tratat ratificat de Adunarea Națională (cu votul
majoritar a două treimi din deputaţi), înaintea ratificării sale, organul legislativ
având dreptul de a convoca un referendum. O propunere este adoptată în cadrul
unui referendum dacă votul valabil al majorității alegătorilor a fost exprimat în
favoarea acesteia, iar Adunarea Națională are obligaţia de a respecta rezultatul
referendumului. În cazul în care acest referendum a avut loc, nu poate fi convocat
un referendum privind legea de ratificare a tratatului respectiv. În baza calității
sale de membru al acestor organizații internaţionale, Slovenia și-a asumat, prin
aceleași dispoziții constituționale, obligația de a aplica actele juridice şi deciziile
adoptate în cadrul respectivelor organizaţii.
Legiuitorul constituant a prevăzut obligația Guvernului de a informa prompt
și, ulterior, de a lua în considerare poziția adoptată de Adunarea Națională cu
privire la propunerile de acte şi decizii, precum şi cu privire la propriile activităţi,
în cadrul procedurilor de adoptare a actelor juridice şi a deciziilor de către
organizaţiile internaţionale cărora Slovenia le-a transferat exercitarea unei părţi a
drepturilor sale suverane. Raporturile dintre Adunarea Națională şi Guvern care
rezultă din aplicarea acestor prevederi sunt reglementate în detaliu printr-o lege
adoptată cu două treimi din voturile deputaţilor prezenţi.
Dispozițiile mai sus citate (art. 3a) au fost aplicate în privința referendumurilor
privind aderarea Sloveniei la Uniunea Europeană şi la Organizaţia Tratatului
Nord-Atlantic.
7. Controlul de constituționalitate
Curtea Constituțională este compusă din nouă judecători, aleși (dintre experţii
în drept) de Adunarea Națională, la propunerea Președintelui Republicii, pentru
un singur mandat de nouă ani. Președintele Curții, ales dintre judecători, este ales
pentru un mandat de trei ani.
În privința statutului, funcția de judecător la Curtea Constituțională nu este
compatibilă cu alte funcţii publice în cadrul organelor statului, organelor autonomiei locale sau organelor partidelor politice, şi nici cu alte funcţii şi activităţi care,
potrivit legii, nu sunt compatibile cu funcţia de judecător al Curţii Constituționale. Judecătorii Curții Constituționale se bucură de aceeași imunitate conferită
membrilor Adunării Naționale, în limitele decise de aceasta.
Atribuțiile Curții sunt prevăzute, nelimitativ, în art. 160 din Constituție şi pot
fi comparate cu cele ale Tribunalului Constituțional german. Astfel, Curtea Constituțională decide cu privire la: conformitatea legilor cu Constituţia; conformitatea legilor şi a altor reglementări cu tratatele ratificate şi cu principiile generale ale
dreptului internaţional; conformitatea reglementărilor cu Constituţia şi cu legile;
conformitatea reglementărilor comunităţii locale cu Constituţia şi cu legile; conformitatea actelor generale emise pentru exercitarea autorităţii publice cu Constituţia, legile şi reglementările; plângerile care au ca obiect constituţionalitatea
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determinate de încălcarea drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului prin
acte individuale; conflictele de competență dintre stat şi comunităţile locale şi î ntre
comunităţile locale; conflictele de competență dintre instanţe şi alte autorităţi ale
statului; conflictele de competență dintre Adunarea Națională, Președintele Republicii şi Guvern; neconstituţionalitatea actelor şi a activităţilor partidelor politice.
Subiecte de sezină pot fi instanțele judecătorești; în acest caz (control de
constituționalitate posterior), instanțele judecătorești, considerând că o lege pe
care ar trebui să o aplice într-o cauză aflată pe rolul lor este neconstituţională,
trebuie să suspende procedurile judiciare și să inițieze proceduri în faţa Curţii
Constituţionale (art. 156). Inițierea procedurii în fața Curții poate fi cerută de
orice persoană care demonstrează un interes legal (art. 162).
Efectele deciziilor Curții constau în abrogarea integrală sau parțială a legii
(sau a altor reglementări) declarate neconstituționale, decizia producând efecte în
termen de cel mult un an.

Constituţia Republicii Slovenia
Preambul
Având în vedere Carta Constituţională Fundamentală privind Suveranitatea şi Independenţa Republicii Slovenia şi drepturile omului şi libertăţile fundamentale, precum şi dreptul fundamental şi permanent al naţiunii slovene la
autodeterminare şi având în vedere faptul istoric prin care, printr-o luptă de secole pentru eliberarea naţiunii noi, slovenii, ne-am construit identitatea naţională şi ne-am afirmat statalitatea, Adunarea Republicii Slovenia adoptă prezenta
Constituție.

CAPITOLUL I
Prevederi generale
Art. 1
Slovenia este republică democrată.
Art. 2
Slovenia este un stat de drept și un stat social.
Art. 3
Slovenia este un stat al tuturor cetăţenilor săi şi se întemeiază pe dreptul permanent şi inalienabil al naţiunii slovene la autodeterminare.
În Slovenia, puterea aparţine poporului. Cetăţenii exercită această putere
direct şi prin alegeri, potrivit principiului separării puterilor legislativă, executivă
şi judecătorească.
Art. 3a
În baza unui tratat ratificat de Adunarea Națională cu votul majoritar a două
treimi din deputaţi, Slovenia poate transfera exercitarea unei părţi a drepturilor
sale suverane unor organizaţii internaţionale care are la bază respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, a democraţiei şi a principiilor statului
de drept şi poate încheia o alianţă defensivă cu diferite state care au ca fundament respectarea acestor valori.
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Înaintea ratificării unui tratat menţionat la alineatul de mai sus, Adunarea
Naţională poate convoca un referendum. O propunere este adoptată în cadrul
unui referendum dacă votul valabil al majorității alegătorilor a fost exprimat
în favoarea acesteia. Adunarea Națională are obligaţia de a respecta rezultatul
referendumului. Dacă acest referendum a avut loc, nu poate fi convocat un
referendum privind legea de ratificare a tratatului respectiv.
Actele juridice şi deciziile adoptate în cadrul organizaţiilor internaţionale
cărora Slovenia le-a transferat exercitarea unei părţi a drepturilor sale suverane
vor fi aplicate în Slovenia în baza reglementării legale a acestor organizaţii.
În cadrul procedurilor de adoptare a actelor juridice şi a deciziilor în cadrul
organizaţiilor internaţionale cărora Slovenia le-a transferat exercitarea unei părţi
a drepturilor sale suverane, Guvernul va informa în mod prompt Adunarea
Națională cu privire la propunerile de acte şi decizii, precum şi cu privire la
propriile activităţi. În această privinţă, Adunarea Națională poate adopta poziţii pe
care Guvernul le va lua în considerare în activităţile sale. Relaţia dintre Adunarea
Națională şi Guvern, care rezultă din prezentul alineat, va fi reglementată în detaliu
printr-o lege adoptată cu două treimi din voturile deputaţilor prezenţi.
Art. 4
Slovenia este un stat unitar şi indivizibil.
Art. 5
Pe teritoriul său, statul protejează drepturile omului şi libertăţile fundamentale. Statul protejează şi garantează drepturile comunităţilor autohtone de etnici italieni şi maghiari. Statul continuă să aibă grijă de minorităţile naţionale
autohtone slovene din ţările învecinate şi de emigranţii şi lucrătorii sloveni din
străinătate şi promovează contactele lor cu ţara de origine. Statul asigură conservarea bogăţiilor naturale, a moştenirii culturale şi creează oportunităţi pentru
dezvoltarea armonioasă a societăţii şi culturii în Slovenia.
Slovenii care nu deţin cetățenie slovenă pot beneficia de drepturi şi privilegii
speciale în Slovenia. Natura şi limitele acestor drepturi şi privilegii sunt regle
mentate prin lege.
Art. 6
Stema Sloveniei este în formă de scut. În mijlocul scutului, pe fond albastru,
este o reprezentare în culoarea albă a muntelui Triglav, sub care sunt două linii
ondulate albastre care simbolizează marea şi râurile, iar deasupra sunt trei
stele aurii cu şase colţuri care formează un triunghi cu vârful în jos. Scutul este
încadrat într-un chenar roşu. Stema este concepută potrivit unui set standard de
geometrie şi culoare.
Drapelul Sloveniei este drapelul naţional al Sloveniei în culorile alb-albastruroşu cu stema Sloveniei. Raportul dintre lăţimea şi lungimea drapelului este de
unu la doi. Ordinea culorilor drapelului este: alb, albastru şi roşu. Fiecare culoare
ocupă o bandă orizontală care acoperă o treime din suprafaţa drapelului. Stema
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este plasată în partea superioară stânga a drapelului, jumătate în porţiunea albă
şi cealaltă jumătate în porţiunea albastră.
Imnul naţional al Sloveniei este „Zdravljica”.
Utilizarea stemei, a drapelului şi a imnului naţional sunt prevăzute de lege.
Art. 7
Comunităţile religioase sunt separate de stat.
Comunităţile religioase se bucură de drepturi egale; acestea îşi desfăşoară
activitatea în mod liber.
Art. 8
Legile şi celelalte reglementări trebuie să respecte principiile general acceptate
de drept internaţional şi tratatele care sunt obligatorii pentru Slovenia. Tratatele
ratificate şi publicate se aplică în mod direct.
Art. 9
Autonomia locală este garantată în Slovenia.
Art. 10
Capitala Sloveniei este Ljubljana.
Art. 11
Limba oficială în Slovenia este limba slovenă. În municipalităţile în care locuiesc comunităţi de etnici italieni sau maghiari, limbile italiană sau maghiară vor
fi, de asemenea, limbi oficiale.
Art. 12
Cetăţenia slovenă este reglementată prin lege.
Art. 13
Conform tratatelor, străinii din Slovenia se bucură de toate drepturile garantate prin prezenta Constituție şi prin legi, cu excepţia drepturilor de care se
bucură numai cetăţenii Sloveniei, în baza prezentei Constituţii sau în baza legii.

CAPITOLUL II
Drepturile omului şi libertăţile fundamentale
Art. 14. E
 galitatea în faţa legii
În Slovenia, drepturile omului şi libertăţile fundamentale sunt garantate oricărei persoane, indiferent de originea etnică, rasă, sex, limbă, religie, convingerea politică sau de altă natură, situaţie materială, naştere, educaţie, statut social,
dizabilitate sau orice alte împrejurări personale.
Toate persoanele sunt egale în faţa legii.
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Art. 15. E
 xercitarea şi îngrădirea drepturilor
Drepturile omului şi libertăţile fundamentale sunt exercitate în mod direct
în baza Constituţiei.
Modalitatea de exercitare a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
poate fi reglementată prin lege dacă este prevăzut în Constituţie sau dacă este
necesar datorită naturii specifice a unui drept sau a unei libertăţi individuale.
Drepturile omului şi libertăţile fundamentale sunt îngrădite numai de drepturile altor persoane şi în cazurile prevăzute de prezenta Constituție.
Este garantată protecția juridică a drepturilor şi libertăților fundamentale
ale omului, precum şi dreptul de a obţine reparaţii pentru încălcarea acestor
drepturi şi libertăţi.
Drepturile omului şi libertăţile fundamentale reglementate prin legi în vigoare
în Slovenia nu pot fi îngrădite pe motivul că respectivul drept sau respectiva
libertate nu este recunoscut(ă) în prezenta Constituție sau este recunoscut(ă)
într-o măsură mai mică.
Art. 16. S
 uspendarea şi restricţia temporară a drepturilor
Drepturile omului şi libertăţile fundamentale prevăzute de prezenta Constituție pot fi suspendate sau restrânse temporar pe durata războiului sau a stării
de urgență. Drepturile omului şi libertăţile fundamentale pot fi suspendate sau
restrânse numai pe durata războiului sau a stării de urgenţă, însă numai în măsura cerută de aceste împrejurări şi numai dacă măsurile adoptate nu creează
inegalităţi exclusiv pe bază de rasă, origine etnică, sex, limbă, religie, convingere
politică sau de altă natură, situaţie materială, naştere, educaţie, statut social sau
orice alte împrejurări personale.
Prevederea de la alineatul precedent nu permite o suspendare sau restrângere
temporară a drepturilor prevăzute la articolele 17, 18, 21, 27, 28, 29 şi 41.
Art. 17. I nviolabilitatea vieţii
Viaţa este inviolabilă. Nu există pedeapsă capitală în Slovenia.
Art. 18. I nterzicerea torturii
Nicio persoană nu poate fi supusă torturii, pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante. Se interzice efectuarea de experimente medicale sau ştiinţifice pe orice persoană fără consimţământul liber al acesteia.
Art. 19. P
 rotecţia libertăţii individuale
Orice persoană are dreptul la libertate individuală.
Nicio persoană nu poate fi privată de libertatea sa, cu excepţia cazurilor şi
potrivit procedurilor prevăzute prin lege.
Orice persoană privată de libertate trebuie să fie informată imediat, în limba
sa maternă sau într-o limbă pe care o înţelege, cu privire la motivele pentru care
este privată de libertate. Ulterior, în cel mai scurt timp posibil, acestei persoane
trebuie să i se aducă de asemenea la cunoştinţă motivul pentru care a fost privată
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de libertate. Aceasta trebuie informată imediat că nu are obligaţia de a face
vreo declaraţie, că are dreptul la reprezentare juridică imediată la alegerea sa şi
că, la solicitarea sa, autoritatea competentă trebuie să-i informeze familia sau
apropiaţii cu privire la privarea sa de libertate.
Art. 20. M
 andate de arest și durata arestului
O persoană suspectată că a comis o infracţiune poate fi arestată numai în
baza unui mandat judecătoresc, când acest lucru este absolut necesar pentru
desfăşurarea procedurilor penale sau din motive ce ţin de siguranţa publică.
În momentul arestării, însă fără a depăşi 24 de ore de la acest moment, persoanei arestate trebuie să-i fie înmânat mandatul judecătoresc motivat. Persoana
arestată are dreptul de a contesta mandatul judecătoresc, iar instanţa va hotărî
asupra acestuia în termen de 48 de ore. O persoană poate fi ținută în arest numai
atâta timp cât există motive legale pentru acest lucru, însă nu mai mult de trei
luni de la data privării de libertate. Curtea Supremă poate prelungi arestul cu
încă trei luni.
Dacă nu sunt formulate acuzaţii până la sfârşitul acestor perioade, suspectul
va fi eliberat.
Art. 21. P
 rotecţia persoanei şi a demnităţii umane
Respectarea persoanei şi a demnităţii umane sunt garantate în procedurile
penale şi în toate celelalte proceduri juridice, precum şi pe durata privării de
libertate şi a executării pedepselor.
Este interzisă orice formă de violenţă împotriva oricărei persoane a cărei
libertate a fost îngrădită în orice mod, precum şi folosirea oricărei forme de
coerciție pentru a obţine mărturii şi declaraţii.
Art. 22. P
 rotecţia egală a drepturilor
Protecţia egală a drepturilor este garantată tuturor persoanelor în cadrul
procedurilor judiciare în faţa instanţei judecătorești şi în faţa altor autorităţi ale
statului, ale comunităţii locale şi a celor care deţin autoritatea publică de a decide
cu privire la drepturile, îndatoririle sau interesele sale legale.
Art. 23. D
 reptul la protecţie judiciară
Orice persoană are dreptul ca orice decizie referitoare la drepturile, îndato
ririle sale sau orice acuzaţii formulate împotriva sa să fie luată fără întârzieri
necuvenite de către o instanţă independentă şi imparţială, constituită în baza
legii.
O astfel de persoană poate fi judecată numai de către un judecător numit în
mod legal potrivit normelor stabilite anterior prin lege şi prin reglementările
judiciare.
Art. 24. C
 aracterul public al procedurilor judiciare
Şedinţele de judecată sunt publice. Hotărârile judecătorești sunt pronunţate
în ședință publică. Excepţiile sunt prevăzute prin lege.
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Art. 25. D
 reptul la căi de atac
Dreptul de a formula recurs sau orice altă cale de atac împotriva hotărârilor
instanţelor şi ale altor autorităţi ale statului, ale comunităţii locale şi ale celor
care deţin autoritatea publică care decid cu privire la drepturile, îndatoririle sau
interesele legale ale unei persoane este garantat.
Art. 26. D
 reptul la despăgubire
Orice persoană are dreptul la despăgubire pentru prejudiciile cauzate de acţiuni nelegale în legătură cu exercitarea oricărei funcţii sau a oricărei alte activităţi
de către o persoană sau un organism care îndeplineşte respectiva funcţie ori
activitate sub autoritatea statului, a comunităţii locale sau în calitate de titular al
autorităţii publice.
Orice persoană vătămată are de asemenea dreptul de a solicita, potrivit legii,
despăgubire direct de la persoana sau organismul care i-a cauzat prejudiciul.
Art. 27. P
 rezumția de nevinovăție
Orice persoană acuzată de o infracțiune este considerată nevinovată până la
stabilirea vinovăţiei în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive.
Art. 28. P
 rincipiul legalităţii în dreptul penal
Nicio persoană nu poate fi pedepsită pentru săvârşirea unei fapte care nu a
fost declarată infracţiune potrivit legii sau pentru care nu a fost prevăzută nicio
pedeapsă la momentul săvârşirii acesteia.
Faptele care constituie infracţiuni sunt stabilite, iar pedepsele corespunzătoare
sunt pronunţate potrivit legii în vigoare la momentul săvârşirii faptei, cu excepţia
cazului în care legea mai recentă este mai favorabilă infractorului.
Art. 29. G
 aranţii legale în procedurile penale
În afara egalităţii absolute, oricărei persoane acuzate de săvârşirea unei infracţiuni trebuie să îi fie garantate următoarele drepturi:
– dreptul de a avea suficient timp şi mijloace pentru pregătirea apărării;
– dreptul de a fi prezentă la proces şi de a se apăra singură sau de a fi
apărată de un reprezentant legal;
– dreptul de a prezenta toate dovezile în apărarea sa;
– dreptul de a nu se incrimina pe sine sau membrii familiei ori apropiaţii, sau de a-și recunoaşte vinovăţia.
Art. 30. D
 reptul la reabilitare şi despăgubire
Orice persoană condamnată pe nedrept pentru săvârşirea unei infracţiuni sau
privată de libertate fără motiv are dreptul la reabilitare şi despăgubire, precum şi
alte drepturi prevăzute de lege.
Art. 31. I nterzicerea dublei incriminări
Nicio persoană nu poate fi condamnată sau pedepsită de două ori pentru
aceeaşi infracţiune pentru care procedurile penale au fost în final respinse sau
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pentru care acuzaţia a fost în final respinsă ori pentru care persoana a fost achitată sau condamnată prin hotărâre definitivă.
Art. 32. L
 ibertatea de circulaţie
Orice persoană are dreptul la liberă circulaţie, dreptul de a-şi alege reședința,
de a părăsi țara şi de a se întoarce în orice moment.
Acest drept poate fi limitat prin lege, dar numai dacă acest lucru este necesar
pentru a asigura desfăşurarea procedurilor penale, pentru împiedicarea răspândirii bolilor infecţioase, pentru protejarea ordinii publice sau dacă este cerut în
scopul apărării statului.
Intrarea şi durata şederii străinilor în ţară pot fi limitate în baza legii.
Art. 33. D
 reptul la proprietate privată şi la moştenire
Dreptul la proprietate privată şi la moştenire este garantat.
Art. 34. D
 reptul la demnitate şi siguranţă personală
Orice persoană are dreptul la demnitate şi siguranţă personală.
Art. 35. Protecţia

dreptului la viaţă privată şi drepturi privind
personalitatea
Inviolabilitatea integrităţii fizice şi mentale ale oricărei persoane, a vieţii sale
private şi a drepturilor sale privind personalitatea este garantată.
Art. 36. I nviolabilitatea domiciliului
Domiciliul este inviolabil.
Nicio persoană nu poate pătrunde, fără un ordin judecătoresc, în domiciliul
sau în alte incinte ale unei alte persoane şi nu le poate percheziţiona împotriva
voinţei rezidentului.
Orice persoană al cărei domiciliu sau ale cărei alte incinte sunt percheziţionate
are dreptul de a fi prezentă în persoană sau prin reprezentant.
Percheziţia poate avea loc numai în prezenţa a doi martori.
Sub rezerva condiţiilor prevăzute de lege, un funcţionar poate pătrunde în
domiciliul sau în alte incinte ale altei persoane fără ordin judecătoresc şi, în
împrejurări excepţionale, poate efectua o percheziţie în absenţa martorilor, dacă
acest lucru este absolut necesar pentru prinderea directă a unei persoane care a
săvârşit o infracţiune sau pentru protejarea persoanelor ori a proprietăţii.
Art. 37. Protecţia

secretului corespondenţei şi al altor mijloace
de comunicare
Secretul corespondenţei şi al altor mijloace de comunicare este garantat.
Suspendarea pentru o perioadă determinată, în baza unui mandat judecătoresc, a protecţiei secretului corespondenţei şi al altor mijloace de comunicare
şi a inviolabilităţii vieţii private poate fi prevăzută numai prin lege, în cazul în
care este necesar pentru începerea sau desfăşurarea procedurilor penale ori din
motive de securitate naţională.
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Art. 38. P
 rotecţia datelor cu caracter personal
Protecţia datelor cu caracter personal este garantată. Folosirea datelor cu caracter personal în alt scop decât cel în care au fost colectate este interzisă.
Colectarea, prelucrarea, folosirea desemnată, supervizarea şi protecţia confidențialităţii datelor cu caracter personal sunt prevăzute de lege.
Orice persoană are dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal
colectate în legătură cu propria persoană şi dreptul la protecţie juridică în cazul
oricărui abuz în legătură cu aceste date.
Art. 39. L
 ibertatea de exprimare
Libertatea de exprimare a gândurilor, libertatea cuvântului şi a apariţiei în
public, libertatea presei şi a altor forme de comunicare şi exprimare publică sunt
garantate. Orice persoană poate colecta, primi şi distribui liber orice informaţii
şi opinii.
Cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, orice persoană are dreptul de a obţine
informaţii publice în privinţa cărora deţine un interes legal bine întemeiat,
potrivit legii.
Art. 40. D
 reptul la rectificare şi replică
Dreptul la rectificarea informaţiilor publicate care au prejudiciat un drept sau
interes al unei persoane, organizaţii sau organism, precum şi dreptul la replică în
legătură cu respectivele informaţii publicate sunt garantate.
Art. 41. L
 ibertatea de conștiință
Credinţele religioase şi de altă natură pot fi exercitate liber în viaţa privată şi
publică.
Nicio persoană nu este obligată să-şi declare credinţele religioase sau de altă
natură.
Părinții au dreptul de a asigura copiilor lor o educaţie religioasă şi morală
potrivit propriilor lor convingeri. Îndrumarea de natură religioasă şi morală
dată copiilor trebuie să fie adecvată vârstei şi gradului lor de maturitate şi să fie
conformă conştiinţei lor şi credinţelor sau convingerilor lor religioase şi de altă
natură.
Art. 42. D
 reptul de întrunire şi asociere
Dreptul de întrunire paşnică şi la întâlniri publice este garantat.
Orice persoană are dreptul la libertatea de asociere cu alte persoane.
Restricţii legale ale acestor drepturi sunt permise dacă este cerut de securitatea
naţională sau siguranţa publică şi pentru protejarea împotriva răspândirii bolilor
infecţioase.
Membrii profesionali ai forţelor de apărare şi ai poliţiei nu pot fi membri ai
partidelor politice.
Art. 43. D
 reptul de vot
Dreptul de vot este universal și egal.
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Orice cetăţean care a împlinit vârsta de 18 ani are drept de vot şi dreptul de
a fi ales.
Legea poate prevedea cazurile şi condiţiile în care străinii au drept de vot.
Legea prevede măsuri pentru încurajarea egalităţii de şanse între bărbaţi şi
femei pentru a candida la alegerile în funcţii din cadrul autorităţilor de stat şi al
autorităţilor comunităţii locale.
Art. 44. P
 articiparea la gestionarea treburilor publice
Potrivit legii, orice cetățean are dreptul de a participa direct sau prin
reprezentanţi aleşi la gestionarea treburilor publice.
Art. 45. D
 reptul de petiţionare
Orice cetăţean are dreptul de a adresa şi de a căuta să realizeze iniţiative de
interes general.
Art. 46. D
 reptul la obiecție pe motive de conștiință
Obiecţiile pe motive de conştiinţă sunt permise în cazurile prevăzute de lege
în condițiile în care acest lucru nu limitează drepturile şi libertăţile celorlalţi.
Art. 47. E
 xtrădarea
Niciun cetățean al Sloveniei nu poate fi extrădat într-o țară străină. Străinii
pot fi extrădaţi numai în cazurile prevăzute de tratatele care sunt obligatorii
pentru Slovenia.
Niciun cetăţean al Sloveniei nu poate fi extrădat sau predat decât dacă această
obligaţie de extrădare sau predare rezultă dintr-un tratat prin care, potrivit
prevederilor primului alineat al articolului 3a, Slovenia a transferat exercitarea
unei părţi a drepturilor sale suverane către o organizaţie internaţională.
Art. 48. A
 zilul
În limitele prevăzute de lege, dreptul de azil este recunoscut pentru cetăţenii
străini şi apatrizii care sunt persecutaţi pentru angajamentul lor faţă de drepturile
şi libertăţile fundamentale ale omului.
Art. 49. L
 ibertatea muncii
Libertatea muncii este garantată.
Orice persoană îşi alege liber locul de muncă.
Orice persoană are acces în condiţii egale la orice funcţie profesională. Munca
forțată este interzisă.
Art. 50. D
 reptul la securitate socială
Cetăţenii au dreptul la securitate socială, inclusiv dreptul la pensie, în
condiţiile prevăzute de lege.
Statul reglementează asigurările obligatorii de sănătate, pensii, dizabilitate,
precum şi alte asigurări sociale şi asigură buna funcţionare a acestora.
Veteranilor de război şi victimelor războiului li se garantează protecţie
specială potrivit legii.
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Art. 51. D
 reptul la servicii de sănătate
Orice persoană are dreptul la servicii de sănătate în condiţiile prevăzute
de lege.
Drepturile la servicii de sănătate din fonduri publice sunt prevăzute de lege.
Nicio persoană nu poate fi obligată să urmeze tratament medical, în afara
cazurilor prevăzute de lege.
Art. 52. D
 repturile persoanelor cu dizabilităţi
Persoanelor cu dizabilităţi li se garantează protecţie şi formarea profesională
potrivit legii.
Copii cu handicap fizic sau mental şi alte persoane cu handicap sever au
dreptul la educaţie şi formare pentru o viaţă activă în cadrul societăţii.
Educaţia şi formarea menţionate la alineatul de mai sus sunt finanţate din
fonduri publice.
Art. 53. C
 ăsătoria și familia
Căsătoria se bazează pe egalitatea între soţi. Căsătoria este oficiată în faţa
unei autorităţi publice abilitate.
Căsătoria şi raporturile juridice din cadrul acesteia şi al familiei, precum şi
din cadrul uniunii extraconjugale sunt reglementate prin lege.
Statul protejează familia, maternitatea, paternitatea, copiii şi tinerii şi creează
condiţiile necesare pentru protecţia acestora.
Art. 54. D
 repturile și îndatoririle părinţilor
Părinţii au dreptul şi îndatorirea de a-şi întreţine, educa şi creşte copiii. Acest
drept şi această îndatorire pot fi revocate sau îngrădite numai din motivele prevăzute de lege pentru protejarea intereselor copilului.
Copiii născuţi în afara căsătoriei au aceleaşi drepturi ca şi copiii născuţi în
cadrul căsătoriei.
Art. 55. L
 ibertatea de alegere în privinţa procreării
Orice persoană este liberă să decidă dacă va avea copii sau nu.
Statul garantează mijloacele pentru exercitarea acestei libertăţi şi creează
condiţiile care să permită părinţilor să decidă să aibă copii.
Art. 56. D
 repturile copiilor
Copiii se bucură de protecție şi îngrijire speciale. Copiii se bucură de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului potrivit vârstei şi nivelului lor de
maturitate.
Copiilor li se garantează protecţie specială împotriva exploatării şi abuzurilor
economice, sociale, fizice, mentale sau de altă natură. Această protecţie este
reglementată prin lege.
Copiii şi minorii care nu sunt îngrijiţi de părinţii lor, care nu au părinţi sau
care nu beneficiază de îngrijire corespunzătoare din partea familiei se bucură de
protecţia specială a statului. Poziţia acestora este reglementată prin lege.
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Art. 57. E
 ducaţie şi învăţământ
Libertatea educaţiei este garantată.
Învăţământul primar este obligatoriu şi este finanţat din fonduri publice.
Statul creează oportunităţi pentru ca cetăţenii să dobândească o educaţie
corespunzătoare.
Art. 58. Autonomia

universităţilor şi a altor instituţii de
învăţământ superior
Universităţile de stat şi instituțiile de învățământ superior de stat sunt autonome.
Modalitatea finanţării acestora este reglementată prin lege.
Art. 59. L
 ibertatea ştiinţelor şi artelor
Libertatea de creaţie ştiinţifică şi artistică este garantată.
Art. 60. D
 repturi de proprietate intelectuală
Protecţia drepturilor de autor şi a altor drepturi care rezultă din activităţi
artistice, ştiinţifice, de cercetare şi invenţii este garantată.
Art. 61. E
 xprimarea afilierii etnice
Orice persoană are dreptul de a-şi exprima liber afilierea faţă de naţiunea sau
comunitatea sa etnică, de a-și cultiva şi exprima propria cultură şi dreptul de a-și
folosi limba şi propriul alfabet.
Art. 62. D
 reptul de a-și folosi limba şi propriul alfabet
Orice persoană are dreptul de a-și folosi limba şi propriul alfabet în orice
mod prevăzut de lege în exercitarea drepturilor şi îndatoririlor sale şi în cadrul
procedurilor în faţa organelor statului şi a altor organe cu funcţie publică.
Art. 63. Interdicţia

incitării la discriminare şi intoleranţă
şi interdicţia incitării la violenţă şi război
Orice incitare la discriminare etnică, rasială, religioasă sau de altă natură şi
instigarea la ură şi intoleranţă etnică, rasială, religioasă sau de altă natură sunt
neconstituţionale.
Orice incitare la violenţă şi război este neconstituţională.
Art. 64. Drepturi

speciale ale comunităţilor autohtone de etnici
italieni şi maghiari din Slovenia
Comunităţilor autohtone de etnici italieni şi maghiari şi membrilor acestora
li se garantează dreptul de a folosi liber simbolurile naţionale proprii şi, pentru
conservarea identităţii lor etnice, dreptul de a înfiinţa organizaţii şi de a desfăşura
activităţi economice, culturale, ştiinţifice şi de cercetare, precum şi activităţi în
domeniul mijloacelor publice de informare şi al publicării. Potrivit legii, aceste
două comunităţi etnice şi membrii lor au dreptul la educaţie şi învăţământ în
limba maternă, precum şi dreptul de a înfiinţa şi desfăşura respectivele activităţi de
educaţie şi învăţământ. Zonele geografice în care sunt obligatorii şcolile bilingve
sunt stabilite prin lege. Acestor comunităţi etnice şi membrilor lor li se garantează
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dreptul de a cultiva relaţii cu naţiunea lor de origine şi ţările lor. Statul oferă sprijin
material şi moral pentru exercitarea acestor drepturi.
Pentru exercitarea drepturilor lor, membrii acestor comunităţi înfiinţează
propriile comunităţi autonome în zonele geografice în care trăiesc. La propunerea
acestor comunităţi etnice autonome, statul le poate autoriza să îndeplinească
anumite funcții la nivel naţional şi va asigura fonduri pentru îndeplinirea acestor
funcții.
Cele două comunităţi etnice vor fi reprezentate direct în organele reprezentative
ale administraţiei autonome locale şi în Adunarea Națională.
Poziţia comunităţilor etnice italiană şi maghiară şi modalitatea în care sunt
exercitate drepturile acestora în zonele geografice în care locuiesc, obligaţiile
comunităţilor autonome locale în privinţa exercitării acestor drepturi şi drepturile
pe care membrii acestor comunităţi etnice le exercită şi în afara acestor zone sunt
reglementate de lege. Drepturile ambelor comunităţi etnice şi ale membrilor lor
sunt garantate indiferent de numărul membrilor acestor comunităţi.
Nu pot fi adoptate legi, reglementări şi alte acte generale referitoare exclusiv
la exercitarea drepturilor prevăzute prin Constituţie şi la poziţia comunităţilor
etnice, fără acordul reprezentanţilor acestor comunităţi etnice.
Art. 65. Drepturi

speciale privind statutul comunităţii rome din
Slovenia
Drepturile speciale privind statutul comunităţii rome din Slovenia sunt reglementate prin lege.

CAPITOLUL III
Relaţii economice şi sociale
Art. 66. Securitatea muncii
Statul creează oportunităţi pentru ocuparea forţei de muncă şi pentru lucru
şi asigură protecţia ambelor prin lege.
Art. 67. P
 roprietatea
Modul în care proprietatea este dobândită şi utilizată este stabilit prin lege
pentru a asigura funcţia sa economică, socială şi de mediu.
Modalitatea şi condiţiile moştenirii sunt stabilite prin lege.
Art. 68. D
 repturi de proprietate ale străinilor
Străinii pot dobândi drepturi de proprietate imobiliară în condiţiile prevăzute
de lege.
Străinii nu pot dobândi titluri asupra terenurilor, în afara moştenirilor, pe
bază de reciprocitate.
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Străinii pot dobândi drepturi de proprietate imobiliară în condiţiile prevăzute
de lege sau, dacă acest lucru este prevăzut în tratatele ratificate de Adunarea
Națională, pe bază de reciprocitate.
Legile şi tratatele menţionate la alineatul precedent sunt adoptate de Adunarea
Națională cu o majoritate de două treimi din voturile deputaţilor.
Străinii pot dobândi drepturi de proprietate imobiliară în condiţiile prevăzute
de lege sau tratatele ratificate de Adunarea Națională.
Art. 69. E
 xproprierea
Drepturile de proprietate asupra imobilelor pot fi revocate sau restrânse în
interes public cu plata unei despăgubiri în natură sau în numerar în condiţiile
stabilite de lege.
Art. 70. B
 unuri proprietate a statului şi resursele naturale
Pot fi dobândite drepturi speciale de a utiliza bunurile proprietate a statului,
sub rezerva condiţiilor stabilite de lege. Condiţiile în care pot fi exploatate resursele naturale sunt stabilite de lege.
Legea poate prevedea că resursele naturale pot fi exploatate şi de străini şi va
stabili condiţiile acestei exploatări.
Art. 71. P
 rotecția terenurilor
Legea stabileşte condiţii speciale pentru folosirea terenurilor pentru a asigura
utilizarea lor corespunzătoare.
Protecţia specială a terenurilor agricole este prevăzută prin lege.
Statul promovează dezvoltarea economică, culturală şi socială a populaţiei
care locuieşte în zonele de deal şi de munte.
Art. 72. M
 ediu de viaţă sănătos
Potrivit legii, orice cetățean are dreptul la un mediu de viaţă sănătos.
Statul promovează mediul de viaţă sănătos. În acest scop, condiţiile şi modul în
care se desfăşoară activităţile economice şi de altă natură sunt stabilite prin lege.
Legea stabileşte condiţiile şi măsura în care o persoană care a adus prejudicii
mediului înconjurător este obligată să ofere despăgubiri.
Protecţia animalelor împotriva cruzimii este reglementată prin lege.
Art. 73. P
 rotecția patrimoniului natural şi cultural
Orice persoană este obligată potrivit legii să protejeze zonele naturale de
interes special, speciile rare şi monumentele culturale.
Statul şi comunităţile locale promovează conservarea patrimoniului natural
şi cultural.
Art. 74. L
 ibertatea economică
Iniţiativa economică liberă este garantată.
Condiţiile pentru înfiinţarea societăților comerciale sunt stabilite prin lege.
Nu se pot desfăşura activităţi comerciale într-un mod care contravine inte
resului public.
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Sunt interzise practicile de concurenţă neloială, precum şi practicile care
îngrădesc concurenţa într-un mod care contravine legii.
Art. 75. P
 articiparea la conducere
Angajaţii participă la conducerea organizaţiilor şi societăților comerciale în
modalitatea şi în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 76. L
 ibertatea sindicatelor
Libertatea înfiinţării, funcţionării şi aderării la sindicate este garantată.
Art. 77. D
 reptul la grevă
Salariaţii au dreptul la grevă.
Când interesul public cere acest lucru, dreptul la grevă poate fi îngrădit
prin lege, luând în considerare în mod corespunzător tipul şi natura activităţii
respective.
Art. 78. L
 ocuinţe adecvate
Statul creează oportunităţile pentru ca cetăţenii să dobândească locuinţe
corespunzătoare.
Art. 79. S
 trăinii angajaţi în Slovenia
Străinii angajaţi în Slovenia şi membrii familiilor lor au drepturi speciale
prevăzute de lege.

CAPITOLUL IV
Organizarea statului
a) Adunarea Naţională
Art. 80. S
 tructura şi alegerea
Adunarea Națională este alcătuită din reprezentanții cetăţenilor Sloveniei şi
este formată din 90 de deputaţi.
Deputaţii sunt aleşi prin vot universal, egal, direct şi secret.
Un deputat din partea comunităţii etnice italiene şi un deputat din partea
comunităţii etnice maghiare vor fi întotdeauna aleşi în Adunarea Națională.
Sistemul electoral este reglementat printr-o lege adoptată de Adunarea
Națională cu o majoritate de două treimi din voturile deputaţilor.
Exceptând deputaţii comunităţilor etnice, deputaţii sunt aleşi potrivit principiului reprezentării proporţionale, un prag electoral de patru procente fiind necesar pentru alegerea în Adunarea Națională, cu luarea în considerare a faptului
că alegătorii trebuie să aibă o influenţă decisivă asupra alocării locurilor către
candidaţi.
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Art. 81. M
 andatul Adunării Naționale
Adunarea Naţională este aleasă pentru patru ani.
Dacă mandatul Adunării Naţionale expiră în timpul unui război sau al unei
stări de urgenţă, acest mandat va expira după şase luni de la sfârşitul războiului
sau al stării de urgenţă ori mai devreme, dacă Adunarea Națională hotărăşte astfel.
Alegerile pentru Adunarea Națională sunt convocate de Președintele
Republicii. O nouă Adunare Naţională va fi aleasă cu cel mult două luni şi cu cel
puţin 15 zile înainte de expirarea perioadei de patru ani de la data primei sesiuni
a Adunării Naţionale anterioare. Dacă Adunarea Națională este dizolvată, o nouă
Adunare Naţională va fi aleasă în cel mult două luni de la dizolvarea Adunării
Naţionale anterioare. Mandatul Adunării Naţionale anterioare se încheie la
prima sesiune a noii Adunări Naţionale, care va fi convocată de Președintele
Republicii în cel mult 20 de zile după alegerea noii Adunări Naţionale.
Art. 82. D
 eputaţii
Deputaţii Adunării Naţionale sunt reprezentanţii întregului popor şi nu au
obligaţia de a respecta niciun fel de instrucţiuni.
Legea stabileşte persoanele care nu pot fi alese deputaţi şi incompatibilitatea
funcţiei de deputat cu alte funcţii şi activităţi.
Adunarea Naţională confirmă alegerea deputaţilor. Potrivit legii, pot fi înaintate contestații către Curtea Constituţională împotriva unei decizii a Adunării
Naţionale.
Art. 83. I munitatea deputaţilor
Deputaţii Adunării Naţionale nu pot fi traşi la răspundere penală pentru voturile sau pentru opiniile exprimate în sesiunile Adunării Naţionale sau ale organelor sale de lucru.
Deputaţii nu pot fi arestați şi, în cazul în care se prevalează de imunitate,
nu poate fi declanşată urmărirea penală împotriva acestora fără încuviinţarea
Adunării Naţionale, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă pentru care
este prevăzută o pedeapsă cu închisoarea mai mare de cinci ani.
Adunarea Națională poate de asemenea acorda imunitate unui deputat
care nu s-a prevalat de imunitate sau care a fost prins în flagrant în momentul
comiterii infracţiunii, după cum se menţionează la alienatul precedent.
Art. 84. P
 reşedintele Adunării Naționale
Adunarea Naţională are un Președinte care este ales cu votul majorității
deputaţilor.
Art. 85. S
 esiunile Adunării Naționale
Adunarea Naţională se întruneşte în sesiuni ordinare şi extraordinare.
Sesiunile ordinare şi extraordinare sunt convocate de Președintele Adunării
Naţionale; o sesiune extraordinară trebuie convocată dacă acest lucru este solicitat de cel puţin un sfert din numărul deputaţilor Adunării Naţionale sau de
Președintele Republicii.
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Art. 86. A
 doptarea deciziilor
Adunarea Națională poate adopta decizii cu votul majorității deputaţilor
prezenți în cadrul sesiunii. Adunarea Națională adoptă legi şi alte decizii şi
ratifică tratate cu votul majorității deputaţilor prezenţi, în afara cazului în care
un alt tip de majoritate este prevăzut de Constituţie sau de lege.
Art. 87. P
 uterea legislativă a Adunării Naționale
Drepturile și îndatoririle cetățenilor şi ale altor persoane pot fi stabilite de
Adunarea Națională numai prin lege.
Art. 88. I niţiativa legislativă
Guvernul sau orice deputat poate prezenta propuneri legislative. De asemenea,
pot prezenta propuneri legislative şi cel puţin 5.000 de alegători.
Art. 89. P
 rocedura legislativă
Adunarea Națională adoptă legi printr-o procedură care implică mai multe
etape, cu excepţia cazului în care regulamentul său de procedură prevede altfel.
Art. 90. R
 eferendumul legislativ
Adunarea Naţională va convoca un referendum cu privire la intrarea în vigoare a unei legi pe care a adoptat-o, dacă acest lucru este solicitat de cel puțin
40.000 de alegători.
Referendumul nu poate fi organizat cu privire la:
– legi referitoare la măsuri urgente necesare pentru asigurarea apărării statului, securității sau eliminării consecințelor unor dezastre
naturale;
– legi referitoare la taxe, taxe vamale si alte sarcini fiscale obligatorii si
legi adoptate pentru punerea în aplicare a bugetului de stat;
– legi referitoare la ratificarea tratatelor internaționale;
– legi prin care se elimină neconstituționalitatea unor prevederi în materia drepturilor omului și libertăților fundamentale sau alte prevederi neconstituționale.
Toţi cetăţenii care au drept de vot în alegeri au drept de vot la referendum.
O lege este respinsă prin referendum dacă împotriva ei s-a exprimat prin
vot valabil majoritatea alegătorilor, cu condiția ca măcar o cincime din numărul
total al alegătorilor să fi votat împotriva ei.
Referendumul este reglementat printr-o lege adoptată de Adunarea Națională
cu votul majorității de două treimi din deputaţii prezenţi.
Art. 91. P
 romulgarea legilor
Legile sunt promulgate de Președintele Republicii în termen de cel mult opt
zile de la adoptarea acestora.
În termen de şapte zile de la adoptarea unei legi şi înaintea promulgării sale,
Consiliul Național poate solicita Adunării Naţionale să decidă din nou cu privire
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la respectiva lege. La reexaminare, pentru ca legea să fie adoptată, majoritatea
deputaţilor trebuie să voteze pentru, cu excepţia cazului în care Constituţia
prevede o majoritate mai mare pentru adoptarea unei astfel de legi. Această nouă
decizie a Adunării Naţionale este definitivă.
Art. 92. R
 ăzboi şi stare de urgență
Se declară stare de urgență atunci când un pericol semnificativ şi general
ameninţă existenţa statului. La propunerea Guvernului, Adunarea Națională
decide declararea stării de război sau de urgenţă, adoptarea măsurilor urgente şi
anularea acestora.
Adunarea Națională decide cu privire la utilizarea forţelor armate.
Dacă nu este posibilă convocarea Adunării Naţionale, Președintele Republicii
decide asupra aspectelor menţionate la primul şi al doilea alineat al prezentului
articol. Aceste decizii trebuie înaintate spre aprobare Adunării Naţionale la
următoarea convocare.
Art. 93. A
 ncheta parlamentară
Adunarea Naţională poate dispune anchete pe probleme de importanţă
publică şi trebuie să facă acest lucru la solicitarea unei treimi din deputaţii
Adunării Naţionale sau la solicitarea Consiliului Naţional. În acest scop, va numi
o comisie ce va avea competențe comparabile celor ale autorităţilor judiciare în
materie de cercetare şi examinare.
Art. 94. R
 egulamentul de procedură al Adunării Naționale
Adunarea Națională are un regulament de procedură pe care îl adoptă cu
votul majorității a două treimi din deputaţii prezenţi.
Art. 95. R
 emuneraţia deputaţilor
Deputaţii Adunării Naţionale primesc salariul sau remuneraţia stabilită de
lege.

SI
b) Consiliul Național
Art. 96. S
 tructura
Consiliul Național este organismul reprezentativ pentru interese sociale,
economice, profesionale şi locale. Consiliul Național are 40 de membri. Acesta
este format din:
– patru reprezentanţi ai patronatelor; patru reprezentanţi ai salariaţilor;
– patru reprezentanţi ai agricultorilor, artizanilor şi meşteşugarilor şi ai
profesiilor independente;
–	şase reprezentanţi din domenii necomerciale;
– 22 de reprezentanţi ai intereselor locale.
Organizarea Consiliului Național este reglementată prin lege.
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Art. 97. C
 ompetențele Consiliului Național
Consiliul Național poate:
– propune Adunării Naționale adoptarea legilor;
– transmite Adunării Naţionale avizul său cu privire la orice aspecte
care intră în competenţa Adunării Naţionale;
– solicită Adunării Naţionale să reexamineze o lege înaintea promulgării;
– solicită anchete privind probleme de importanţă publică, după cum
se menţionează la articolul 93.
La solicitarea Adunării Naţionale, Consiliul Național trebuie să-şi dea avizul
cu privire la orice chestiune individuală.
Art. 98. A
 legerea
Alegerea în Consiliul Național este reglementată printr-o lege adoptată de
Adunarea Națională cu votul majorității a două treimi din deputaţi.
Membrii Consiliului Național sunt aleşi pentru un mandat de cinci ani.
Art. 99. A
 doptarea deciziilor
Consiliul Național poate adopta decizii în prezența majorității membrilor.
Consiliul Național decide cu votul majorității membrilor prezenți.
Art. 100. I munitatea şi incompatibilitatea funcţiilor
Membrii Consiliului Naţional nu pot să fie în același timp deputaţi în Adunarea Națională.
Membrii Consiliului Național se bucură de aceeași imunitate precum cea
acordată deputaţilor. Consiliul Național decide asupra imunităţii.
Art. 101. R
 egulamentul de procedură al Consiliului Național
Consiliul Național are un regulament de procedură pe care îl adoptă cu votul
majorității membrilor.

c) Președintele Republicii
Art. 102. F
 uncția de Președinte al Republicii
Președintele Republicii reprezintă Republica Slovenia şi este Comandantul
Suprem al Forţelor Armate.
Art. 103. A
 legerea Președintelui Republicii
Președintele Republicii este ales în cadrul alegerilor generale directe prin vot
secret.
Este ales Președinte al Republicii candidatul care a obținut majoritatea voturilor valabil exprimate.
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Președintele Republicii este ales pentru un mandat de cinci ani şi poate fi
ales pentru cel mult două mandate succesive. Dacă mandatul Preşedintelui
Republicii expiră în timpul unui război sau al unei stări de urgenţă, acest mandat
va expira la şase luni de la sfârşitul războiului sau al stării de urgenţă.
În funcţia de Președinte al Republicii pot fi aleşi numai cetăţeni ai Sloveniei.
Alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii sunt convocate de Preşedintele Adunării Naționale. Preşedintele Republicii trebuie ales cu cel mult 15 zile
înainte de expirarea mandatului Preşedintelui în exerciţiu.
Art. 104. J urământul Președintelui Republicii
Înaintea preluării funcţiei, Președintele Republicii depune următorul jurământ în fața Adunării Naționale:
„Jur să respect ordinea constituțională, să acţionez potrivit conştiinţei mele şi
să fac tot ce-mi stă în putere pentru binele Sloveniei.”
Art. 105. I ncompatibilitatea funcției de Președinte al Republicii
Funcția de Președinte al Republicii este incompatibilă cu orice altă funcție
sau ocupaţie publică.
Art. 106. I nterimatul funcţiei de Președinte al Republicii
În cazul absenţei permanente, al decesului, demisiei sau al încetării în alt
mod a funcţiei de Preşedinte, interimatul funcţiei de Președinte al Republicii se
asigură de Preşedintele Adunării Naționale până la alegerea unui nou Președinte
al Republicii. În acest caz, alegerile pentru noul Preşedinte al Republicii trebuie
convocate în cel mult 15 zile de la încetarea exercitării funcţiei de către fostul
Preşedinte al Republicii.
Preşedintele Adunării Naționale asigură, de asemenea, interimatul funcţiei
de Președinte al Republicii pe durata absenţei Președintelui Republicii.
Art. 107. P
 rerogativele Președintelui Republicii
Președintele Republicii:
– convoacă alegerile pentru Adunarea Națională;
– promulgă legi;
– numeşte funcţionarii statului în cazurile prevăzute de lege;
– numeşte şi recheamă ambasadorii şi trimişii Republicii şi primeşte
scrisorile de acreditare a reprezentanţilor diplomatici străini;
– emite instrumente de ratificare;
– decide cu privire la acordarea graţierii;
– conferă decoraţii şi titluri onorifice;
– îndeplineşte alte îndatoriri prevăzute prin prezenta Constituţie.
La solicitarea Adunării Naţionale, Preşedintele Republicii trebuie să-şi dea
avizul cu privire la orice chestiune individuală.
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Art. 108. D
 ecrete cu putere de lege
Dacă nu este posibilă întrunirea Adunării Naţionale din cauza stării de urgenţă sau de război, Președintele Republicii poate emite decrete cu putere de lege
la propunerea Guvernului.
Prin excepţie, aceste decrete pot restrânge drepturile individuale şi libertăţile
fundamentale prevăzute la articolul 16 al prezentei Constituţii.
Preşedintele Republicii trebuie să prezinte decretele cu putere de lege pentru
confirmare Adunării Naţionale imediat în cadrul următoarei întruniri a acesteia.
Art. 109. R
 esponsabilitatea Președintelui Republicii
Dacă Preşedintele Republicii încalcă Constituţia sau încalcă în mod grav o
lege în exercitarea atribuțiilor sale, el poate fi pus sub acuzare de Adunarea Națională în faţa Curţii Constituţionale. Curtea Constituţională va decide fie în sensul admiterii, fie al respingerii acuzaţiilor şi poate decide eliberarea din funcţie a
Preşedintelui cu votul majorității a două treimi din judecători. La primirea unei
rezoluții de punere sub acuzare din partea Adunării Naționale, Curtea Constituțională poate decide suspendarea din funcţie a Preşedintelui Republicii până la
pronunţarea unei decizii referitoare la punerea sub acuzare.

cc) Guvernul
Art. 110. M
 embrii Guvernului
Guvernul este format din Preşedinte şi miniştri. În îndeplinirea prerogativelor lor, Guvernul şi miniştrii individual sunt independenţi şi răspund în faţa
Adunării Naţionale.
Art. 111. A
 legerea preşedintelui Guvernului
După consultare cu liderii grupurilor parlamentare, Preşedintele Republicii
propune Adunării Naţionale un candidat pentru funcţia de Preşedinte al Guvernului.
Preşedintele Guvernului este ales de Adunarea Naţională cu votul majorității
deputaţilor, în afara cazului în care prezenta Constituţie prevede altfel. Votarea
are loc prin vot secret.
Dacă respectivul candidat nu obţine majoritatea de voturi necesară, atunci,
după încă o rundă de consultări, Președintele Republicii poate propune, în termen
de 14 zile, un nou candidat sau acelaşi candidat, iar alţi candidaţi pot fi propuşi
şi de grupuri parlamentare sau de cel puţin 10 deputaţi. Dacă au fost propuşi
mai mulţi candidaţi în această perioadă, fiecare este votat separat începând cu
candidatul propus de Președintele Republicii iar, dacă acest candidat nu este
ales, sunt votaţi şi ceilalţi candidaţi în ordinea în care au fost propuşi.
Dacă nu este ales niciun candidat, Preşedintele Republicii dizolvă Adunarea
Națională şi convoacă noi alegeri, în afara cazului în care Adunarea Naţională
decide în 48 de ore, cu votul majorității deputaţilor prezenţi, organizarea unor
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noi alegeri pentru funcţia de Preşedinte al Guvernului în care votul majorității
deputaţilor prezenţi să fie suficient pentru alegerea candidatului. În cadrul
acestor noi alegeri, candidaţii sunt votaţi individual, în ordinea numărului de
voturi primite cu ocazia votului anterior, şi apoi sunt votaţi candidaţii propuşi
înaintea noului vot, dintre care orice candidat propus de Președintele Republicii
va fi votat primul.
Dacă niciun candidat nu obţine numărul necesar de voturi în cadrul acestor
alegeri, Președintele Republicii dizolvă Adunarea Națională şi convoacă noi
alegeri.
Art. 112. N
 umirea miniştrilor
Miniştrii sunt numiţi şi demişi de Adunarea Națională la propunerea
președintelui Guvernului.
Înaintea numirii, un ministru propus trebuie să se prezinte în faţa comisiei
competente a Adunării Naţionale şi să răspundă întrebărilor acesteia.
Art. 113. J urământul Guvernului
După ce sunt aleşi, respectiv numiţi, Preşedintele Guvernului şi miniştrii vor
depune în faţa Adunării Naționale jurământul prevăzut la articolul 104.
Art. 114. O
 rganizarea Guvernului
Preşedintele Guvernului răspunde de asigurarea unităţii conducerii politice
şi administrative a Guvernului şi coordonează activitatea miniştrilor. Miniştrii
sunt responsabili în solidar pentru activitatea Guvernului şi fiecare ministru este
responsabil pentru activitatea propriului minister.
Structura și funcționarea Guvernului, numărul, competenţele şi organizarea
ministerelor sunt reglementate prin lege.
Art. 115. Încetarea

mandatului președintelui Guvernului
şi al miniştrilor
Mandatul Președintelui Guvernului şi al miniştrilor încetează atunci când o
nouă Adunare Naţională convoacă următoarele alegeri; de asemenea, mandatul
miniştrilor încetează atunci când încetează mandatul Preşedintelui Guvernului,
precum şi atunci când respectivii miniştri sunt demişi sau demisionează; totuşi,
miniştrii trebuie să-şi îndeplinească îndatoririle obişnuite în continuare până
la alegerea unui nou Preşedinte al Guvernului sau până la numirea unor noi
miniştri.
Art. 116. M
 oţiunea de cenzură
Adunarea Națională poate adopta o moţiune de cenzură împotriva Guvernului
numai prin alegerea unui nou Preşedinte al Guvernului la propunerea a cel
puţin zece deputaţi şi cu majoritatea votului tuturor deputaţilor. Preşedintele în
exerciţiu al Guvernului este astfel demis, însă trebuie să continue împreună cu
miniştrii săi îndeplinirea îndatoririlor obişnuite până la depunerea jurământului
de către noul Guvern.
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Între prezentarea unei propuneri de alegere a noului Preşedinte al Guvernului
şi votul acesteia trebuie să treacă o perioadă de cel puţin 48 de ore, cu excepţia
cazului în care Adunarea Națională decide altceva cu votul majorității de două
treimi din deputaţi, sau în cazul în care ţara se află în război sau în stare de
urgență.
În cazul în care a fost ales un Preşedinte al Guvernului în baza alineatului
4 al articolului 111, moţiunea de cenzură împotriva lui este adoptată dacă, la
propunerea a cel puţin 10 deputaţi, Adunarea Națională alege un nou Preşedinte
al Guvernului cu majoritatea voturilor exprimate.
Art. 117. V
 otul de încredere
Preşedintele Guvernului poate solicita un vot de încredere în Guvern. În cazul în care Guvernul nu primeşte votul majorității deputaţilor, Adunarea Națională trebuie să aleagă, în termen de 30 de zile, un nou Președinte al Guvernului
sau să-şi exprime încrederea în Preşedintele în exerciţiu al Guvernului în cadrul
unui nou vot ori, în caz contrar, Președintele Republicii dizolvă Adunarea Națională şi convoacă noi alegeri. Preşedintele Guvernului poate condiţiona problema
încrederii de adoptarea unei legi sau a unei alte decizii de către Adunarea Națională. Dacă respectiva decizie nu este adoptată, se consideră că a fost adoptată o
moţiune de cenzură împotriva Guvernului.
Între solicitarea unui vot de încredere şi votul respectiv trebuie să treacă cel
puţin 48 de ore.
Art. 118. I nterpelări
Cel puţin 10 deputaţi pot iniţia o interpelare în Adunarea Națională cu privire
la activitatea Guvernului sau a unui anumit ministru.
Dacă, în urma dezbaterii care urmează acestei interpelări, majoritatea deputaţilor adoptă o moţiune de cenzură împotriva Guvernului sau a unui anumit
ministru, Adunarea Naţională demite Guvernul sau respectivul ministru.
Art. 119. P
 unerea sub acuzare a președintelui Guvernului şi a miniştrilor
Adunarea Națională poate pune sub acuzare Preşedintele Guvernului sau
miniştrii în faţa Curţii Constituţionale pentru acuzaţia de încălcare a Constituţiei
şi a legilor pe durata executării îndatoririlor lor. Curtea Constituțională exami
nează acuzaţiile în modalitatea stabilită la articolul 109.

d) Administrația de stat
Art. 120. O
 rganizarea și activitatea administraţiei statului
Organizarea administraţiei statului, competenţele şi modalitatea de numire a
funcţionarilor sunt reglementate prin lege.
Organele administrative îşi desfăşoară activitatea în mod independent, în
cadrul şi în baza Constituţiei şi a legilor.
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Este garantată protecţia juridică a drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor şi organizaţiilor împotriva deciziilor şi acţiunilor organismelor administrative şi persoanelor care deţin autoritate publică.
Art. 121. A
 utorităţile publice
Persoanele fizice și juridice pot fi învestite, prin lege sau în baza legii, cu
autoritatea publică de a îndeplini anumite atribuții ale administraţiei statului.
Art. 122. A
 ngajarea în cadrul administrației statului
În cadrul administraţiei statului sunt posibile angajări numai pe bază de
concurs public, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

e) Apărarea naţională
Art. 123. Î ndatorirea de a contribui la apărarea naţională
Participarea la apărarea naţională este obligatorie pentru cetăţeni în limitele
şi în modalitatea prevăzute de lege.
Cetăţenilor care, din motive ce ţin de convingerile lor religioase, filosofice sau
umanitare, nu doresc să-şi îndeplinească îndatoririle militare, trebuie să li se dea
posibilitatea de a lua parte la apărarea naţională în alt mod.
Art. 124. A
 părarea naţională
Forma, limitele şi organizarea apărării inviolabilităţii şi integrităţii teritoriului
naţional sunt reglementate printr-o lege adoptată de Adunarea Națională cu
votul majorității a două treimi din deputaţii prezenţi.
Desfăşurarea apărării este supravegheată de Adunarea Națională.
Pentru asigurarea securităţii, statul porneşte în principal de la politica de
pace şi de la etica păcii şi neagresiunii.

f) Sistemul judiciar
Art. 125. I ndependenţa judecătorilor
Judecătorii sunt independenți în exercitarea funcției judecătorești. Aceştia au
obligaţia de a respecta Constituţia şi legile.
Art. 126. O
 rganizarea și jurisdicția instanțelor judecătorești
Organizarea și competența instanțelor judecătorești sunt stabilite de lege.
Nu pot fi înfiinţate instanţe extraordinare, precum nu pot fi înfiinţate nici
instanţe militare pe timp de pace.
Art. 127. C
 urtea Supremă
Curtea Supremă este cea mai înaltă instanţă a statului.
Aceasta hotărăşte asupra căilor de atac ordinare şi extraordinare şi îndeplineşte
alte funcţii prevăzute de lege.
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Art. 128. Participarea

cetăţenilor la exercitarea puterii
judecătoreşti
Împrejurările şi forma participării directe a cetăţenilor la exercitarea puterii
judecătoreşti sunt reglementate prin lege.
Art. 129. P
 ermanenţa funcţiei judiciare
Funcţia de judecător este permanentă. Cerinţele privind vârsta şi alte condiţii
pentru alegere sunt stabilite de lege.
Vârsta de pensionare pentru judecători este stabilită de lege.
Art. 130. A
 legerea judecătorilor
Judecătorii sunt aleşi de Adunarea Națională la propunerea Consiliului
Judiciar.
Art. 131. C
 onsiliul Judiciar
Consiliul Judiciar este format din 11 membri. Adunarea Națională alege cinci
membri la propunerea Președintelui Republicii dintre profesorii universitari de
drept, avocaţi şi alţi consilieri juridici, iar judecătorii care deţin funcţii permanente aleg şase membrii din rândul lor. Membrii consiliului aleg un Președinte
din rândul lor.
Art. 132. Încetarea

şi demiterea din funcţia judecătorească
Mandatul unui judecător încetează la apariţia unor situaţii prevăzute de lege.
În cazul în care un judecător încalcă Constituţia sau încalcă în mod grav
o lege în exercițiul funcției judecătorești, acesta poate fi demis de Adunarea
Națională la propunerea Consiliului Judiciar.
În cazul în care, în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive, se constată că
un judecător a comis cu bună ştiinţă o infracţiune abuzând de funcția sa, acesta
va fi demis de Adunarea Națională.
Art. 133. I ncompatibilitatea funcţiei de judecător
Funcţia judecătorească nu este compatibilă cu funcţiile ocupate în cadrul altor
organe de stat, organe ale autonomiei locale sau în cadrul organelor partidelor
politice, ori cu alte funcţii şi activităţi prevăzute de lege.
Art. 134. I munitatea judecătorilor
Nicio persoană care participă la luarea deciziilor judecătorești nu poate fi
trasă la răspundere pentru o opinie exprimată în cadrul procesului de luare a
deciziilor în instanţele judecătoreşti.
Dacă un judecător este suspectat de comiterea unei infracţiuni în exercitarea
funcţiei judiciare, acesta nu poate fi arestat şi nu poate fi declanşată urmărirea
penală împotriva sa fără consimţământul Adunării Naţionale.
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g) Parchetele
Art. 135. P
 rocurorii
Procurorii depun şi prezintă acuzaţii de natură penală şi au alte competenţe
prevăzute de lege.
Organizarea şi competenţele parchetelor sunt prevăzute de lege.
Art. 136. I ncompatibilitatea funcției de procuror
Funcţia de procuror nu este compatibilă cu funcţiile ocupate în cadrul altor
organe de stat, organe ale autonomiei locale sau în cadrul organelor partidelor
politice, ori cu alte funcţii şi activităţi prevăzute de lege.

h) Profesia de avocat şi cea de notar
Art. 137. P
 rofesia de avocat şi cea de notar
Profesia de avocat reprezintă un serviciu independent în cadrul sistemului
judiciar şi este reglementată de lege.
Profesia de notar reprezintă un serviciu public reglementat de lege.

CAPITOLUL V
Autonomia
a) Autonomia locală
Art. 138. E
 xercitarea autonomiei locale
Locuitorii Sloveniei exercită autonomia locală prin localităţi şi alte comunităţi locale.
Art. 139. L
 ocalităţile
Localităţile sunt comunităţi locale autonome.
Teritoriul unei localităţi include o aşezare sau mai multe aşezări unite de
nevoile şi interesele comune ale locuitorilor.
Localităţile sunt înfiinţate prin lege în urma unui referendum prin care se
stabileşte voinţa locuitorilor dintr-un anumit teritoriu. De asemenea, teritoriul
localităţii este definit prin lege.
Art. 140. Î ntinderea autonomiei locale
Competenţele unei localităţi includ treburile locale ce pot fi reglementate de
localitate în mod autonom şi care afectează numai locuitorii respectivei localităţi.
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Prin lege, statul poate transfera localităţilor îndeplinirea unor îndatoriri
specifice din competenţa sa, cu condiţia să asigure şi resursele financiare care să
permită acest lucru.
Autorităţile statului supraveghează îndeplinirea corespunzătoare şi compe
tentă a activităţilor atribuite organelor comunităţii locale de către stat.
Art. 141. L
 ocalităţile urbane
Un oraş poate obţine statutul de localitate urbană potrivit procedurii şi în
condiţiile prevăzute de lege.
O localitate urbană îndeplinește, în cadrul competenţei sale originare,
anumite atribuții în stat referitoare la dezvoltarea urbană în conformitate cu
legea.
Art. 142. V
 eniturile localităţilor
Localităţile se finanţează din surse proprii. Localităţilor care nu își pot
îndeplini în totalitate atribuțiile din cauza dezvoltării economice insuficiente
li se asigură finanţare suplimentară din partea statului potrivit principiilor şi
criteriilor prevăzute de lege.
Art. 143. R
 egiuni
O regiune este o comunitate locală autonomă care gestionează treburi locale
de importanţă mai mare, precum şi anumite treburi de importanţă regională
prevăzute de lege.
Regiunile sunt înfiinţate în baza unei legi care stabileşte şi teritoriul, capitala
şi numele acestora. Această lege este adoptată de Adunarea Națională cu votul
majorității de două treimi din deputaţii prezenţi. Participarea localităţilor trebuie
garantată în cadrul procedurii de adoptare a legii.
Prin lege, statul poate transfera regiunilor îndeplinirea unor atribuții specifice
din competenţa sa, cu asigurarea resurselor financiare care să permită acest
lucru.
Art. 144. C
 ontrolul de tutelă al statului
Autorităţile statului controlează legalitatea activităţii autorităţilor comunităţii
locale.

b) Alte forme de autonomie
Art. 145. A
 utonomia în domeniul activităţilor sociale
Cetăţenii pot înfiinţa asociaţii autonome pentru promovarea intereselor lor.
Prin lege, cetăţenii pot obţine autoritatea de a gestiona autonom anumite
aspecte aflate în competenţa statului.
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CAPITOLUL VI
Finanţele publice
Art. 146. F
 inanţarea statului şi a comunităţilor locale
Statul şi comunităţile locale strâng fonduri pentru realizarea atribuțiilor lor din
impozite şi alte taxe obligatorii, precum şi din veniturile obţinute din propriile active.
Statul şi comunităţile locale dezvăluie valoarea activelor proprii în cadrul
bilanţurilor contabile.
Art. 147. I mpozitele
Statul stabileşte impozite, taxe vamale şi alte taxe potrivit legii. Comunităţile
locale stabilesc impozite şi alte taxe în condiţiile prevăzute de Constituţie şi de lege.
Art. 148. B
 ugetele
Toate veniturile şi cheltuielile statului şi ale comunităţilor locale pentru
finanţarea cheltuielilor publice trebuie incluse în bugetele lor.
Echilibrul între veniturile și cheltuielile tuturor bugetelor statului trebuie
asigurat pe termen mediu fără a se recurge la împrumuturi. Abateri temporare de
la acest principiu sunt permise doar în situații excepționale care afectează statul.
Modalitatea și termenele de punere în aplicare a principiului menționat în
alineatul precedent, criteriile pentru identificarea situațiilor excepționale și
modul de reacție față de acestea vor fi stabilite printr-o lege adoptată de Adunarea
Națională cu majoritatea a două treimi din numărul deputaților.
Dacă nu a fost adoptat bugetul până în prima zi în care acesta trebuia să intre în vigoare, beneficiarii finanţaţi de la buget sunt finanţaţi temporar potrivit
bugetului anterior.
Art. 149. Împrumuturile statului
Împrumuturile statului şi garanţiile oferite de stat pentru credite sunt permise
numai în baza legii.
Art. 150. C
 urtea de Conturi
Curtea de Conturi reprezintă cea mai înaltă autoritate pentru supravegherea
conturilor statului, a bugetului de stat şi a cheltuielilor publice.
Organizarea şi competenţele Curţii de Conturi sunt prevăzute de lege.
Curtea de Conturi este independentă în îndeplinirea atribuţiilor sale şi este
obligată să respecte Constituţia şi legile.
Art. 151. N
 umirea membrilor Curţii de Conturi
Membrii Curţii de Conturi sunt numiţi de Adunarea Națională.
Art. 152. B
 anca centrală
Slovenia are o bancă centrală. Banca funcţionează independent şi răspunde
direct în faţa Adunării Naţionale. Banca centrală este înfiinţată prin lege.
Guvernatorul băncii centrale este numit de Adunarea Națională.
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CAPITOLUL VII
Constituţionalitate şi legalitate
Art. 153. Conformitatea actelor juridice
Legile, reglementările şi alte acte juridice generale trebuie să fie conforme cu
Constituţia.
Legile trebuie să fie conforme cu principiile generale acceptate ale dreptului
internaţional şi cu tratatele valide ratificate de Adunarea Națională, în timp ce
reglementările şi alte acte juridice generale trebuie să fie conforme și cu celelalte
tratate ratificate.
Reglementările şi alte acte juridice generale trebuie să fie conforme cu Constituţia şi cu legile.
Actele şi acţiunile individuale ale autorităţilor statului, autorităţilor comuni
tăţilor locale şi ale celor care deţin autoritatea publică trebuie să se bazeze pe lege
sau pe o reglementare adoptată în baza legii.
Art. 154. V
 aliditatea şi publicarea reglementărilor
Reglementările trebuie publicate înaintea intrării lor în vigoare. O reglemen
tare intră în vigoare în a 15-a zi după publicare, cu excepţia cazului în care se
stabileşte altfel în reglementarea respectivă.
Reglementările statului sunt publicate în Monitorul Oficial al statului, în
timp ce reglementările comunităţii locale sunt publicate în publicaţia oficială
stabilită de comunitatea locală.
Art. 155. I nterzicerea efectului retroactiv al actelor juridice
Legile şi alte reglementări şi acte juridice generale nu pot avea efect radioactiv.
Numai o lege poate stabili că anumite prevederi ale sale au caracter retroactiv,
dacă acest lucru este impus de interesul public şi cu condiţia să nu se încalce
niciun drept dobândit.
Art. 156. V
 erificarea constituţionalităţii
În cazul în care instanţa care judecă o cauză consideră că o lege pe care ar
trebui să o aplice este neconstituţională, aceasta trebuie să suspende procedurile
judiciare și să inițieze proceduri în faţa Curţii Constituţionale. Procedurile
judiciare din instanţă pot fi reluate după pronunţarea deciziei de către Curtea
Constituțională.
Art. 157. C
 ontenciosul administrativ
O instanță judecătorească competentă să verifice acte administrative decide
cu privire la legalitatea actelor individuale definitive cu care autorităţile statului,
autorităţile comunităţii locale şi cei care deţin autoritate publică decid asupra
drepturilor sau obligaţiilor şi beneficiilor persoanelor fizice şi juridice, în cazul
în care legea nu prevede o altă formă de protecţie juridică pentru o chestiune
specifică.
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Dacă nu este prevăzută o altă formă de protecţie juridică, instanţa competentă
să verifice actele administrative decide şi asupra legalităţii acţiunilor şi actelor
individuale care încalcă drepturile constituţionale ale persoanei.
Art. 158. C
 aracterul definitiv al hotărârilor judecătorești
Raporturile juridice reglementate printr-o decizie definitivă a unei autorităţi
a statului pot fi anulate, abrogate sau modificate numai în cazurile şi prin
procedurile prevăzute de lege.
Art. 159. A
 vocatul Poporului
Pentru protejarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în relaţia
cu autorităţile statutului, autorităţile locale autonome şi titularii autorității
publice, se stabileşte prin lege funcţia de Avocat al Poporului.
Avocaţi ai poporului specializați pentru anumite domenii pot fi stabiliţi prin lege.

CAPITOLUL VIII
Curtea Constituțională
Art. 160. C
 ompetențele Curții Constituționale
Curtea Constituțională decide cu privire la:
– conformitatea legilor cu Constituţia;
– conformitatea legilor şi a altor reglementări cu tratatele ratificate şi cu
principiile generale ale dreptului internaţional;
– conformitatea reglementărilor cu Constituţia şi cu legile;
– conformitatea reglementărilor comunităţii locale cu Constituţia şi cu
legile;
– conformitatea actelor generale emise pentru exercitarea autorităţii
publice cu Constituţia, legile şi reglementările;
– plângerile care au ca obiect constituţionalitatea determinate de încălcarea drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului prin acte
individuale;
– conflictele de competență dintre stat şi comunităţile locale şi între
comunităţile locale;
– conflictele de competență dintre instanţe şi alte autorităţi ale statului;
– conflictele de competență dintre Adunarea Națională, Președintele
Republicii şi Guvern;
– neconstituţionalitatea actelor şi activităţilor partidelor politice;
– precum şi alte aspecte atribuite Curții Constituţionale prin prezenta
Constituție sau prin lege.
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În procesul de ratificare a unui tratat, la propunerea Președintelui Republicii,
a Guvernului sau a unei treimi din deputaţii din cadrul Adunării Naţionale,
Curtea Constituțională emite un aviz privind conformitatea respectivului tratat
cu Constituţia. Adunarea Națională are obligaţia de a respecta avizul Curţii
Constituţionale.
Cu excepţia cazului în care legea prevede altfel, Curtea Constituțională decide
asupra unei plângeri care are ca obiect constituţionalitatea numai dacă au fost
epuizate căile legale de atac. Curtea Constituțională decide asupra admisibilității
de principiu a unei plângeri constituționale pe baza criteriilor şi procedurilor
prevăzute de lege.
Art. 161. A
 brogarea unei legi
În cazul în care Curtea Constituțională stabileşte că o lege este neconstitu
ţională, respectiva lege este abrogată integral sau parţial. Această abrogare intră în
vigoare imediat sau într-o perioadă de timp stabilită de Curtea Constituțională.
Această perioadă de timp nu poate depăşi un an. Curtea Constituțională anulează
sau abrogă alte reglementări ori acte generale care sunt neconstituţionale sau
care contravin legii. În condiţiile stabilite de lege, până la emiterea unei decizii
definitive, Curtea Constituțională poate suspenda integral sau parţial aplicarea
unui act a cărui constituţionalitate sau legalitate face obiectul verificării.
În cazul în care, cu ocazia judecării unei plângeri având ca obiect constituţio
nalitatea, Curtea Constituțională stabileşte că o reglementare sau un act general
este neconstituţional(ă), atunci, potrivit prevederilor de la primul alineat al prezentului articol, Curtea Constituțională poate anula sau abroga respectiva reglementare sau respectivul act.
Efectele juridice ale deciziilor Curţii Constituţionale sunt reglementate prin
lege.
Art. 162. P
 rocedura în faţa Curţii Constituționale
Procedura în faţa Curţii Constituționale este reglementată prin lege.
Legea stabileşte cine poate iniția procedura în faţa Curţii Constituționale.
Orice persoană care demonstrează un interes legal poate solicita inițierea procedurii în faţa Curţii Constituționale.
Curtea Constituțională decide cu votul majorității judecătorilor săi, în afara
cazului în care Constituţia sau legea prevede altfel în cazuri individuale. Curtea
Constituțională poate decide inițierea procedurii în urma unei plângeri constituţionale cu un număr mai mic de judecători conform prevederilor legale.
Art. 163. C
 ompunere şi alegere
Curtea Constituțională este formată din nouă judecători, aleşi la propunerea
Președintelui Republicii de Adunarea Națională în modalitatea prevăzută de lege.
Judecătorii sunt aleşi dintre experţii în drept.
Preşedintele Curţii Constituţionale este ales de judecători din rândul lor pentru un mandat de trei ani.
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Art. 164. Î ncetarea anticipată a mandatului de judecător
la Curtea Constituțională
Mandatul judecătorului de la Curtea Constituțională poate face obiectul încetării anticipate în modalitatea prevăzută de lege numai dacă:
– dacă judecătorul solicită el însuşi acest lucru;
– dacă judecătorul este condamnat la pedeapsa cu închisoarea pentru o
infracţiune sau din cauza pierderii permanente a capacităţii de exercitare a funcţiei.
Art. 165. M
 andatul judecătorilor
Judecătorii Curţii Constituţionale sunt aleşi pentru un mandat de nouă ani.
Judecătorii Curţii Constituţionale nu pot fi realeşi.
La expirarea mandatului pentru care a fost ales un judecător al Curţii Constituţionale, acesta continuă să își îndeplinească îndatoririle până la alegerea unui
nou judecător.
Art. 166. I ncompatibilitatea funcţiei
Funcţia de judecător al Curţii Constituționale nu este compatibilă cu alte
funcţii publice în cadrul organelor statului, al organelor autonomiei locale sau al
cadrul organelor partidelor politice şi nici cu alte funcţii şi activităţi care, potrivit
legii, nu sunt compatibile cu funcţia de judecător al Curţii Constituționale.
Art. 167. I munitate
Judecătorii Curții Constituționale se bucură de aceeași imunitate conferită
membrilor Adunării Naționale. Adunarea Națională decide cu privire la această
imunitate.

CAPITOLUL IX
Procedura de revizuire a Constituţiei
Art. 168. P
 ropunerea de inițiere a procedurii
Propunerea de inițiere a procedurii de revizuire a Constituţiei poate fi
prezentată de 20 de deputaţi ai Adunării Naţionale, de Guvern sau de cel puţin
30.000 de alegători.
Această propunere este tranșată de Adunarea Națională cu votul majorității a
două treimi din deputaţii prezenţi.
Art. 169. A
 ctele de revizuire a Constituţiei
Adunarea Națională adoptă acte de revizuire a Constituţiei cu o majoritate de
două treimi din voturile tuturor deputaţilor.
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Art. 170. C
 onfirmarea revizuirilor constituționale
prin referendum
Adunarea Naţională trebuie să prezinte alegătorilor o propunere de revizuire
a Constituției, spre a fi adoptată în cadrul unui referendum, dacă acest lucru
este solicitat de cel puţin 30 de deputaţi. O propunere de revizuire a Constituției
este adoptată prin referendum dacă votul majorității alegătorilor a fost exprimat
în favoarea acesteia, cu condiţia ca la referendum să fi participat majoritatea
alegătorilor.
Art. 171. P
 romulgarea revizuirilor constituționale
Revizuirea Constituției intră în vigoare la promulgarea ei în Adunarea Națională.

CAPITOLUL X
Dispoziţii tranzitorii și finale
Art. 172
Prezenta Constituţie intră în vigoare la data promulgării.
Art. 173
Prevederile prezentei Constituţii se aplică din ziua promulgării sale, în afara
cazului în care actul constituţional de aplicare a prezentei Constituţii prevede
altfel.
Art. 174
Se va adopta un act constituţional pentru aplicarea prezentei Constituţii şi
pentru asigurarea tranziţiei la aplicarea prevederilor acesteia.
Actul constituţional este adoptat cu votul majorității a două treimi din
numărul total al deputaţilor din toate Camerele Adunării Republicii Slovenia.
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ACTELE CONSTITUŢIONALE DE REVIZUIRE
A CONSTITUŢIEI REPUBLICII SLOVENIA
Actul constituţional din 1997 de modificare a articolului 68 din Constituţia
Republicii Slovenia
Adoptat la 14 iulie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 42/97).
I
În Constituţia Republicii Slovenia (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia
nr. 33/91-I), articolul 68 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Străinii pot dobândi drepturi de proprietate imobiliară în condiţiile
prevăzute de lege sau, dacă acest lucru este prevăzut în tratatele ratificate de
Adunarea Națională, pe bază de reciprocitate.
Legile şi tratatele menţionate la alineatul precedent sunt adoptate de Adunarea
Națională cu votul majorității de două treimi din deputaţi.”
II
Prezentul act constituţional intră în vigoare la promulgarea sa în Adunarea
Națională.

Actul constituţional din 2000 de modificare a articolului 80
din Constituţia Republicii Slovenia
Adoptat la 25 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 66/2000).
I
În Constituţia Republicii Slovenia (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia
nr. 33/91-I şi 42/97), se introduce al cincilea alineat al articolului 80, care va avea
următorul conţinut:
„Exceptând deputaţii comunităţilor etnice, deputaţii sunt aleşi potrivit
principiului reprezentării proporţionale, un prag electoral de patru procente
fiind necesar pentru alegerea în Adunarea Națională, luând în considerare faptul
că alegătorii au o influenţă decisivă asupra alocării locurilor către candidaţi.”
II
În anul 2000 şi până la intrarea în vigoare a unui amendament al legii
care reglementează alegerile în Adunarea Naţională, alegerile deputaţilor în
Adunarea Națională vor avea loc potrivit Legii privind alegerile în Adunarea
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Națională (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 44/92, 60/95, 67/97 –
Decizia Curţii Constituționale) prin care: listele de candidaţi care obţin mai
puţin de patru procente din numărul total al alegătorilor din ţară nu vor fi luate
în considerare în alocarea locurilor; cota abaterii se aplică în alocarea locurilor
în circumscripţii electorale în baza articolului 90 din Legea privind alegerile în
Adunarea Națională; potrivit articolului 92 din aceeaşi lege, în alocarea locurilor
la nivelul statutului va fi luată în considerare suma voturilor exprimate pentru
aceleaşi liste de candidaţi, cu condiţia ca acestea să fi fost votate în două sau
mai multe circumscripţii electorale, prin care aceleiaşi liste de candidaţi îi este
alocat un număr de locuri egal cu diferenţa dintre numărul de locuri care ar fi
fost alocate în baza sumei voturilor primite la nivel de stat şi numărul de locuri
primite în circumscripţiile electorale; în alocarea locurilor la nivelul statului, nu
se aplică al doilea alineat al articolului 93 din aceeaşi lege.
Prezentul act constituţional intră în vigoare la promulgarea sa în Adunarea
Națională.

Actul constituţional din 2003 de modificare a capitolului I şi ale articolelor
47 şi 68 din Constituţia Republicii Slovenia (UZ3a, 47, 68)
Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 24/03 din 7 martie 2003
I
Art. 1
În Constituţia Republicii Slovenia (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia,
nr. 33/91-l, 42/97 şi 66/2000), după articolul 3 se introduce un nou articol,
Articolul 3a, care va avea următorul conţinut:
Articolul 3a. „În baza unui tratat ratificat de Adunarea Națională cu votul
majorității de două treimi din deputaţi, Slovenia poate transfera exercitarea unei
părţi a drepturilor sale suverane unor organizaţii internaţionale care au la bază
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, a democraţiei şi a
principiilor statului de drept şi poate încheia o alianţă defensivă cu diferite state
care au fundament respectarea acestor valori.
Înaintea ratificării unui tratat menţionat la alineatul de mai sus, Adunarea
Naţională poate convoca un referendum. O propunere este adoptată în cadrul
unui referendum dacă votul valabil al majorității alegătorilor a fost exprimat
în favoarea acesteia. Adunarea Națională are obligaţia de a respecta rezultatul
referendumului. Dacă acest referendum a avut loc, nu poate fi convocat un
referendum privind legea de ratificare a tratatului respectiv.
Actele juridice şi deciziile adoptate în cadrul organizaţiilor internaţionale
cărora Slovenia le-a transferat exercitarea unei părţi a drepturilor sale suverane
vor fi aplicate în Slovenia în baza reglementării legale a acestor organizaţii.

Constituţia Republicii Slovenia

583

În cadrul procedurilor de adoptare a actelor juridice şi a deciziilor în cadrul
organizaţiilor internaţionale cărora Slovenia le-a transferat exercitarea unei părţi
a drepturilor sale suverane, Guvernul va informa în mod prompt Adunarea
Națională cu privire la propunerile de acte şi decizii, precum şi cu privire la
propriile activităţi. În această privinţă, Adunarea Națională poate adopta poziţii
pe care Guvernul le va lua în considerare în activităţile sale. Relaţia dintre
Adunarea Națională şi Guvern, care rezultă în baza prezentului alineat va fi
reglementată în detaliu printr-o lege adoptată cu votul majorității de două treimi
din deputaţii prezenţi.”
Art. 2
Articolul 47 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Niciun cetăţean al Sloveniei nu poate fi extrădat sau predat decât dacă această
obligaţie de extrădare sau predare rezultă dintr-un tratat prin care, potrivit
prevederilor primului alineat al Articolului 3a, Slovenia a transferat exercitarea
unei părţi a drepturilor sale suverane către o organizaţie internaţională.”
Art. 3
Articolul 68 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Străinii pot dobândi drepturi de proprietate imobiliară în condiţiile prevă
zute de lege sau de tratatele ratificate de Adunarea Națională.”
II
Legea privind referendumul şi iniţiativa cetăţenilor (Monitorul Oficial
al Republicii Slovenia nr. 15/94, 13/95 - decizia Curţii Constituționale, 34/96
– decizia Curţii Constituționale, 38/96, 43/96 decizia Curţii Constituționale,
59/2001 şi 11/2003 – decizia Curţii Constituționale) trebuie armonizată cu
prezentul act constituţional în termen de un an de la intrarea sa în vigoare.
Până la armonizarea Legii privind referendumul şi iniţiativa cetăţenilor,
referendumurile menţionate la articolul 1 al prezentului act constituţional (al
doilea alineat al articolului 3a al Constituţiei) se vor organiza în baza prevederilor
Capitolului III din Legea privind referendumul şi iniţiativa cetăţenilor.
Pentru organizarea referendumurilor privind aderarea Sloveniei la Uniunea
Europeană şi la Organizaţia Tratatului Nord-Atlantic, se aplică prevederile
articolului 1 al prezentului act constituţional (al doilea alineat al articolului 3a
al Constituţiei) şi ale Capitolului III din Legea privind referendumul şi iniţiativa
cetăţenilor.
Prezentul act constituţional intră în vigoare la promulgarea sa în Adunarea
Națională a Republicii Slovenia.
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Actul constituţional nr. 1 din 2004 de modificare a articolului 14
din Constituţia Republicii Slovenia (UZ14)
Adoptat la 15 iunie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 69/04
din 24 iunie 2004).
I
În Constituţia Republicii Slovenia (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia
nr. 33/91-I, 42/97, 66/2000 şi 24/03), la primul alienat al articolului 14, după
cuvintele „statut social” se introduce o virgulă şi cuvântul „dizabilitate”.
II
Prezentul act constituţional intră în vigoare la promulgarea sa în Adunarea
Națională.

Actul constituţional nr. 2 din 2004: de modificare a articolului 43
din Constituţia Republicii Slovenia (UZ43)
Adoptat la 15 iunie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia, nr. 69/04
din 24 iunie 2004).
I
În Constituţia Republicii Slovenia (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia
nr. 33/91-I, 42/97, 66/2000 şi 24/03), la articolul 43, se introduce un nou alineat,
al patrulea, care va avea următorul conţinut:
„Legea prevede măsuri pentru încurajarea egalităţii de şanse între bărbaţi şi
femei pentru a candida la alegerile în funcţii din cadrul autorităţilor de stat şi al
autorităţilor comunităţii locale.”
II
Prezentul act constituţional intră în vigoare la promulgarea sa în Adunarea
Națională.

Actul constituţional nr. 3 din 2004 de modificare a articoluluiui 50
din Constituţia Republicii Slovenia (UZ50)
Adoptat la 15 iunie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 69/04
din 24 iunie 2004).

Constituţia Republicii Slovenia

585

I
În Constituţia Republicii Slovenia (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia,
nr. 33/91-I, 42/97, 66/2000 şi 24/03) primul alineat al articolului 50 se modifică
şi va avea următorul conţinut:
„Cetăţenii au dreptul la securitate socială, inclusiv dreptul la pensie, în
condiţiile prevăzute de lege.”
II
Prezentul act constituţional intră în vigoare la promulgarea sa în Adunarea
Națională.

Actul constituţional din 2006 de modificare ale articolelor 121, 140 şi 143
din Constituţia Republicii Slovenia (UZ121, 140, 143)
Adoptat la 20 iunie 2006 şi intrat în vigoare la 27 iunie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 68/06 din 30 iunie 2006).
I
În Constituţia Republicii Slovenia (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia
nr. 33/91-l, 42/97, 66/00, 24/03, şi 69/04) următoarele prevederi se modifică:
Art. 1
Titlul Articolului 121 se modifică şi va avea următorul conţinut: „Autoritățile
publice”.
Primul alineat este şters.
Al doilea alineat se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Persoanele fizice și juridice pot fi învestite, prin lege sau în baza legii, cu
autoritatea publică de a îndeplini anumite îndatoriri ale administraţiei de stat.”
Art. 2
Al doilea alineat al articolului 140 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Prin lege, statul poate transfera localităţilor îndeplinirea unor îndatoriri
specifice din competenţa statului, cu condiţia să asigure şi resursele financiare
care să le permită să facă acest lucru.”
Art. 3
Titlul articolului 143 se modifică şi va avea următorul conţinut: „Regiuni”.
Articolul 143 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„O regiune este o comunitate locală autonomă care gestionează afaceri locale
de importanţă mai mare, precum şi anumite afaceri de importanţă regională
prevăzute de lege.
Regiunile sunt înfiinţate în baza unei legi care stabileşte şi teritoriul, capitala
şi numele acestora. Această lege este adoptată de Adunarea Națională cu votul
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majorității de două treimi din deputaţii prezenţi. Participarea localităţilor trebuie
garantată în cadrul procedurii de adoptare a legii.
Prin lege, statul poate transfera regiunilor îndeplinirea unor îndatoriri
specifice din competenţa statului cu asigurarea resurselor financiare care să le
permită să facă acest lucru.”
II
Prezentul act constituţional intră în vigoare la promulgarea sa în Adunarea
Națională a Republicii Slovenia.

Actul constituţional de modificare ale articolelor 90, 97 şi 99 din Constituţia
Republicii Slovenia (UZ90, 97, 99)
I.
În Constituţia Republicii Slovenia (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr.
33/91-l, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 şi 68/06) următoarele prevederi se modifică:
Art. 1
Primul alineat al articolului 90 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Adunarea Națională convoacă un referendum cu privire la intrare în vigoare a
unei legi pe care a adoptat-o, dacă acest lucru este cerut de cel puţin patruzeci de
mii de alegători.”
Al doilea alineat al acestuia se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Referendumul nu poate fi organizat cu privire la:
– legi referitoare la măsuri urgente necesare pentru asigurarea apărării statului, securității sau eliminării consecințelor unor dezastre
naturale;
– legi referitoare la taxe, taxe vamale si alte sarcini fiscale obligatorii si
legi adoptate pentru punerea în aplicare a bugetului de stat;
– legi referitoare la ratificarea tratatelor internaționale;
– legi prin care se elimină neconstituționalitatea unor prevederi în materia drepturilor omului și libertăților fundamentale sau alte prevederi neconstituționale.
Al patrulea alineat al acestuia se modifică şi va avea următorul conţinut:
„O lege este respinsă prin referendum dacă împotriva ei s-a exprimat prin
vot valabil majoritatea alegătorilor, cu condiția ca măcar o cincime din numărul
total al alegătorilor să fi votat împotriva ei.”
Art. 2
A patra liniuță a primului alineat din articolul 97 se elimină.
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Art. 3
A doua propoziţie a celui de-al doilea alineat din articolul 99 se elimină.
II.
Legea privind referendumul şi iniţiativa populară (Monitorul Oficial al
Republicii Slovenia nr. 26/07 – textul oficial consolidat) se armonizează cu
Articolul 1 al prezentului act constituţional în termen de un an de la intrarea sa
în vigoare.
Până la armonizarea Legii privind referendumul şi iniţiativa populară, prevederile articolului 1 al prezentului act constituţional se aplică direct mutatis mutandis împreună cu aplicarea Legii privind referendumul şi iniţiativa populară.
Până la armonizarea Legii privind referendumul şi iniţiativa populară, articolul
21 al Legii privind referendumul şi iniţiativa populară se aplică mutatis mutandis
astfel încât Curtea Constituțională decide asupra oricărui litigiu dintre iniţiatorul unui referendum şi Adunarea Națională, dacă aceasta din urmă respinge o
cerere de convocare a unui referendum legislativ.
Prevederile articolului 1 din prezentul act constituţional nu se aplică iniţiativelor menţionate la articolul 11 şi cererilor menţionate la articolul 12 din Legea
privind referendumul şi iniţiativa populară, depuse înaintea intrării în vigoare a
prezentului act constituţional.
Prezentul act constituţional intră în vigoare la promulgarea sa în Adunarea
Națională a Republicii Slovenia.
Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 47/13 din 31 mai 2013

Actul constituţional de modificare a articolului 148 din Constituţia
Republicii Slovenia (UZ148)
I.
În Constituţia Republicii Slovenia (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia
nr. 33/91-l, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, şi 68/06), articolul 148 se modifică şi va
avea următorul conţinut:
Art. 148. B
 ugetele
Toate veniturile şi cheltuielile statului şi ale comunităţilor locale pentru
finanţarea cheltuielilor publice trebuie incluse în bugetele lor.
Echilibrul între veniturile și cheltuielile tuturor bugetelor statului trebuie
asigurat pe termen mediu fără a se recurge la împrumuturi. Abateri temporare de
la acest principiu sunt permise doar în situații excepționale care afectează statul.
Modalitatea și termenele de punere în aplicare a principiului menționat în
alineatul precedent, criteriile pentru identificarea situațiilor excepționale și
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modul de reacție față de acestea vor fi stabilite printr-o lege adoptată de Adunarea
Națională cu majoritatea a două treimi din numărul deputaților.
Dacă nu a fost adoptat bugetul până în prima zi în care acesta trebuia să intre în vigoare, beneficiarii finanţaţi de la buget sunt finanţaţi temporar potrivit
bugetului anterior.
II.
Adunarea Națională adoptă legea la care se face referire la al treilea alineat al
articolului 148 modificat din Constituţie în termen de şase luni de la intrarea în
vigoare a prezentului act constituţional.
Al doilea alineat şi legea la care se face referire la al treilea alineat al
articolului 148 modificat din Constituţie se aplică prima dată pentru întocmirea
bugetelor statului pentru anul 2015. Obligaţia de ajustare graduală pentru
pregătirea bugetului de stat pentru anul 2015 în baza articolului 148 modificat
intră în vigoare odată cu promulgarea prezentului act constituţional.
Prezentul act constituţional intră în vigoare la promulgarea sa în Adunarea
Națională a Republicii Slovenia.
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